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മുഖവുര 

ഞാന് 4 നളിനി 22 എഴുതാന് ആരംഭിച്ചിട്ട മുന്നു 

കൊല്ലത്തിനു മേലാകുംം ' :മിതവാദിയിറല് നിന്ന് എന്െറ 
. €പീണചുധു ? പകത്തി എഴുതി സിം എസ്. സുബ്രഥമ 
ണന് പോററി ബിം ഏം അവര്കര്ം ഭാഷാപോഷിണി 
യില് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കാലത്താണു ഞാന് ഇതു തുട 
ങ്ങിയത്; പിന്നെ പല അസൌകയ്യുങ്ങളാലും പുത്തിയാ 
കാതെ കിടക്കുന്ന ഏതാനും ഖണ്ഡകൃതികര്ം അടങ്ങിയ 
എന്െറ നോട്ടപുസ്മുകവനത്തില് വളരെക്കാലം തപ 
ചെയ്യശേഷം ഈ കൃതിയില് പ്രര്ത്യകമുക്ളു എന്െറ ഒരു 
സ്നേഹം' കൊണ്ടും ബി, വി. ബുക്കുഡിപ്പോക്കാരുടെ 
ഉത്സാഹംകൊണ്ടുമാണു” കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷയുവര്ഷാലസാന 
ത്തോടുകൂടിയെജ്കിലും “നളിനിക്കു ദിവാകര കരസ്സുര്ശമു 
ണ്ടാവാന് ഇടയായതും 

അവതാരികയില് പറയുന്നതുപോലെ ഇതു്” ഒരു 
പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും, അതുകൊണ്ടു” ഇപ്ല്യോഴത്തെ 

്ടുരെ പ്രയോജന കരമായിരിക്കുമെന്ന്” ഞാന് വിചാരി 

കവിതാഗതി അനുസരിച്ചു് ഇതില് സാധാരണ വായന 
ക്കാക്ക്" അഭിരുചി തോന്നുഭമാ എന്നും എനിക്കു സംശയം 
തോന്നി, ആ സ്ഥിതിക്കു? ഇതില് അടങ്ങിയ ആശയ 
ങ്ങളെ ഏതാണ്ടു വെളിപ്പെടുത്തി വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ 
ആകര്ഷിക്കത്തക്ക ഒരു അവതാരിക എഴുതിച്ചേത്താല് 

ആ ഉദ്ദേശം മഹാപണ്ഡിതനും, മഹാകവിയുമായ തോ 
മഹിമശ്രീ എ. ആര്, രാജുരാജവമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന് തിരു മനസ്സ്ിലെക്കൊണ്ടു' നിവഹിപ്പിക്കേണമെനാ എന്െറ 
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ആഗ്രഹത്തെ അവിടെ അറിയിക്കയും, സരജന്യ)നിധിയായ 

അവിടുന്ന് അതു സന്തോഷപുരസ്സരം സമ്മതിക്കയും ചെയ്യ 

അവതാരിക സംക്ഷിപ്പുമാണമ്മിലും ഇതില് കവി മയ്യ്യാദ 

' അനുസരിച്ച മൂടിവച്ചിരുന്ന മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളില് എല്ലാം 
മമ്മജ്ഞനായ അവിടുത്തെ വീരലുകം നൈപുണ്യ ത്തോടെ 
പ്രപേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതില് എനിക്കു വലിയ 

ചാരിതാത്ഥ്യം തോന്നുന്നു. 

ശണൂസംബെന്ധമായ നിര്ബെന്ധങ്ങളില് ചിലതു ഒഴി 

പാക്കിയിരുന്നെജില് മാററു കൂടുമായിരുന്നില്ലേ എന്നു് 

അവതാരികയില് ശങ്മിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു”, ഈ കവിത 

യില് സവത്ര കാണുന ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസനീര്ബെന്ധ 

ത്തിന്െറയോ മറേറാ സന്താനമായി ലല്ല അസ്വാരസ്യഭമാ 

അത്ഥഗ്രഹവിളംബമോ ഒക്കെ വല്ല ദിക്കിലും വന്നിട്ടുള്ളൂ 

തായി തിരുമനസ്സിലേക്കു തോന്നിയിരിക്കണം, ആ ന്മൂന 

തയെ ഞാന് സമ്മതിക്കുന്നു 

എന്െറ അപേക്ഷയെ സ്വീകരിച്ചു പുസൂകം മുഴവന് 

സ്ശ്രദ്ധം വായിച്ചുനോക്കി ഈ സരസമായ അവതാരിക 

൫൭ തൃവാന് ദയയുണ്ടായ തിരുമനസ്സിലെ നേക്ക് ഞാന്. 

എന്നും കൃതജ്ഞനാണു്, ബി. വ. ബുക്കുഡിപ്പ്യോക്കാരുടെ 

നേക്ടം ഇതിന്െറ പ്രസിദ്ധീകരണവിഷയത്തില് എനി 

ടപ്ഛു കൃതജ്ഞത ഒട്ടം കുറഞ്ഞതല്ല. ഈ മുഖവുരയോഴു 

കൂടി “നളിനിയെ സഹൃദയരായ വായനക്കാരുടെ മുമ്പാകെ 

അയച്ചുകൊള്ളൂന്നു, 

തിരുവനന്തപുരം, 
റ 101911 | എന്, കുമാരന് ആശാന്, 



അവതാരിക 

ഗതാനുഗതികത്വത്തേക്കാം നവനപലോല്ലേഖകല്ലന 

യിലാണ് കവികര്ം. അധികം ഭഷ്ണിവെക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ 
1) ഖണ്ഡകാവ്യം വായിക്കുന്നവക്ക്' നല്ലവണ്ണം ബോധപ്പെടും. 

ഇക്കാലത്തെ കവിതാഗതി നോക്കുമ്പോഠം ഇതൊരു പുതിയ 

പ്രസ്ഥാനമാണെന്നതിന് സംശയമില്ല. 

 പാസനയുണ്ടെങ്കില് :ആമ്ധലും അമ്പിളിയും വണ്ടും 
തണ്ടാരും? എല്ലാംകൂടി ഒന്നിച്ചും വെവ്വേറെയും അങ്ങുമിങ്ങും 

വെച്ചുകെട്ടാതെതന്നെ നല്ല അലങ്കാരങ്ങാം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും 
ലം ആ പുതിയ മോടികൊണ്ടു" കലിതയ്യയ ഭംഗി കൂടുതലല്ലാതെ 

കുറവു വരീകയില്ലെന്നും ഈ ചെറിയ കാവ്യം ധാരാളം 

കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാല്മീകി, പ്യാസന്, കാളിദാസന് 
മുതലായ മഹാകവികളുടെ കൃതികളില് ഗ്രഡമായിട്ടെജ്കിലും 
അന്തര്ഭവിക്കാത്ത ആശയങ്ങദം ദുരല്പഭമായാലും കണ്ടാലറി 
യാത്തവിധം വേഷം മാററിയും സന്ദര്ത്തിന്നശസരി ച്ചു 

ഏററക്കുറവു വരുത്തിയും അവയെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാ 
ണെന്ന്: പല ഫ്വട്ടങ്ങളിലും ഇത്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്, 

ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഇതിവൃത്തം എടുത്തു” വല്ല 
പൊടിയും വെച്ചു” കുറച്ചൊന്നു മിന്ക്കി ആദ്യവസാനം 
ഓോ മംഗള്യും ചേത്തു" ചൊല്ലുസരല്ല കവിയുടെ മനോ 



൧ 

ഡമ്മമെന്ന് ഈ കാവ്ൃത്തിന്െറ പുറമേയുകര ആകൃതി 

കൊണ്ടുതന്നെ അറിയാധുന്നതാണു', ഇതിലെ കഥാവസ്തു 
കല്പിതമാണെന്നു മാത്രമല്ല അതിന്െറ രീതിയും അസാ 
ധാരണമായിരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാര് രജോഗുണപ്രധാന 

മാണെന്നും ആ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സാമഗ്രികര്ം 

കൊണ്ടുമാത്രം പൃഷ്ടിപ്ലെെട്ടുന്നതാണെന്നും കരുതി ഖന്ല്റിച്ചു 

വരുന്ന ശൃംഗാരംതന്നെയാണു്” ഇതിലെ സ്ഥായിയായ രസ 

മെങ്കിലും പ്രാപഞ്ചികവ്ൃയവഹാരങ്ങളില് നിനൊഴിഞ്ഞു" 

സത്വഗ്ണ്ത്തിയവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലയിലും 

ആ അനുരാഗം വര്ദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കു 

നാത്”. പരിശുദ്ധമായ അനുരാഗത്തിന്െറ അല്ലെങ്കില് 

കലര്ച്ഛ്ീല്ലാത്ത ശൃംഗാരരസത്തിന്െറ സുൂക്ഷ്യസ്ഥിതി ഗ്രഹി 

ക്കുന്നതില് ഈ സംഗതി ഏററവും ഉപയുക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന്' 
വറെ പറയേണ്ടതില്ല. 

കഥാവസ്തു പഴയതായാലും പുതീയതായാലും അതിന്െറ 

നിവഹണം കായ്ക്കുമെല്ലാം സാധിച്ചു ഭരതവാകു്ംകൂടി 

കഴിഞ്ഞ മട്ടായിരിക്കണമെന്നു ഭാഷാകവികരംക്കല്ല സംസ് 

കൃതകവിക൪ംക്കുംകൂടി പണ്ടേയ്യൂപണ്ടേതന്നെ വലിയ നിര് 

ഖെന്ധമുക്ള തു പോലെയാണു് കണ്ടുവരുന്നതു: സംഭോഗ 

ശുംഗാരത്തെക്കാരം വിപ്രലംഭശൃംഗാരത്തിന് ആസ്വാദ്ദത 

അധികമുണ്ടെന്നുള്ളതില് പാദമില്ലാതിരിക്കെ, അത്ഥമി 

ല്ലാത്ത ഈ നി൪ഖേന്ധത്തില്പെട്ട് രസസ് പഫൂത്തിക്ക 

വിശ്രരാന്തിപരുത്തിക്കലാശിപ്പിക്കുന്നതു” അത്യാവശ്യമല്ലെന്നു 
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ഈ കാവൃത്തിലെ നിീരപഫണം നമക്കു മനസ്സിലാക്കിത്ത 

രുന്നു. ഈ രീതി പാശ്ചാതൃകവിതകളില് ധാരാഒമാണെ 

കിലും നമ്മുടെ ഇടയില് അപൂവം തനെയാണ്. 

എന്നാല് അത്ഥകല്ലനയില് ഇത്രത്തോളം നിഷ്യര്ഷ 
ചെയ്തിട്ടു തുപോലെ ശബ്ദുബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച നിര് 
ഖെന്ധങ്ങളില് ചിലതു” ഒഴിപാക്കുകയും കൂടി ചെയ്യിരുന്ന 

എങ്കില് ഈ കാവ്യത്തിനു ഭംഗി ഒരു മാററു കൂടു കയില്ലായി 
അന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനു വക കാണുനാണ്ടു”, 

ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഈ കാവ്യത്തില് സ്ഥല 
മായിത്തന്നെ കാണാവുനാ വിഷയങ്ങളെപ്പററിയാണു'. 
സൂക്ഷ്മായി നോക്കുമ്പോര്ം ഇതിന്െറ നിര്വഹണം രമ 
ണീയമായ സംഭോഗശ്ൃംഗാരത്തിന്െറ ഉത്തമ കാഷ്ട്യില് 
ത്തന്നെ പയ്യവസാനിച്ചതായിട്ട കാണാം,  ശുംഗാരമെന് 
പറഞ്ഞുവരുന്ന ഭാവത്തില് ഏതു ദശവരെ സഹ്ൃദയന്മാക്' 
ആസ്വാദ്യത കൂടിക്കൂടി വരുന്നുവോ ആ ദശയിലാണു: 
ഇതിലെ നായികയുടെ ഭാവം നിലനിത്തിയിരിക്കുന്നത?. 
നായകന് അത്രയുംകൊണ്ടു നിര്പ്പതനുമാണ്'. എന്നുതനെ 
യല്ല നിഷ്ഠ ഒങ്കമായ രസസ് ഫുത്തി ബ്രഗ്മാനന്മത്തെക്കാ൪ം 
ഒരുപടി താഴ്ട്ന്നര്തേ ഉള എന്നുളള ഗ്രസ്ധതത്വത്തിനും ഈ 
കാവ്യം നല്ല ദുഷ്ലാന്തമായി തീനിട്ടണ്ടു. 

10817 തൃലാം 8വാംനു- 
തിരുവനന്തപുരം ) ൧: 18. 11൨ 10) 17൭൬2. 





നളിനി 

അല്ലെങ്കില് 

ഒരു സ്നേഹം 

റ) നല്ല ഹൈമവതഭൂവില് ,---ഏറെയായു 

കൊല്ലം ,---അങ്ങൊരു വിഭാതവേളയില്, 

ഉല്ലസിച്ചു യുവയോഗിയേകന൯ല് 

ഫുല്പ ബാലരവിപോലെ കാന്തിമാന്ം 

ഓതി, നീണ്ട ജടയം നഖങ്ങളും 
ഭൂതിയും ചിരതപസ്വിയെന്ാതും, 
ദ്യോതമാനമുടല് നഗ്നമൊട്ട ശീ 

താതപാദികളവന് ജയിച്ചതും, 

പാരിലില്ല ഭയമെന്നു മേറെയ്യ. 
ണ്രാരിലും കരുണയെന്നു മേതിരനം 
പോരുമെന്നുമരുളി പ്രസന്നമായ" 
ധീരമായമുഖ കാന്തിയാലപന്, 



ഉ 

തല്പരതവമവനാനിരുന്നു തെ- 

ല്ലപ്പ്യൊര്ം,--ചെന്നരിയെ യൂദ കാക്കുവാന് 

കോലപ്പിടും ഗൃചതിപോലെയും കളി. 

ക്കോപ്പെടുത്ത ചെറുപൈതല് പോലെയും. 

ഇത്ര ധന്യത തികഞ്ഞു കാണ്മതി- 

ലൃത്ര ശൂനമൊരു സാവഭൌമനില് 

ചീിത്തമാം വലിയവൈരി കീഴമ_ 

നാത്തല്തീനാ യമീതനെ ഭാശ്ൃവാന്, 

ധ്യാനശീലനവനങ്ങധിത്യകാ- 

സ്ഥാനമാന്നു തടശോദ ഗോക്കിനാന് 

വാനില് നിനു നിജു നീഡമാന്നെഴു്ം 

കാനനം ഖഗയുവാവുപോലവേം, 

ഭൂരി ഇനൂഗമനങ്ങം, പൃത്തെഴും 

ഭൂരുഹങ്ങം നിറയുന്ന കാട്ടകര്ം, 

ദുരദശന കൃശങ്ങാം, കണ്ടുതേ 

ചാരുചിത്ൂപടദംഗിപോലവന്,ം 

പണ്ടു തന്െറ ടിയ 

ക്കൊണ്ട വാപികളെ വെന്ന പൊയ്യയില് 

! കണ്ടവന് കുതൃകമാന്നു തെന്തലില് 

തണ്ടലഞ്ഞു വിടരുനാ താരുകര്ം, 



ട് 

സാവധാന മെതിരേററുചെല്ലവാ- 

നാ വികസ്വരസരസ്സൂയച്ചപോല് 

പാവനന് സുരഭിവായു വന്നു ക. 

ണ്ടാവഴിക്കു പദമുന്നിനാനവന്. 

ആശഗതക്ു വിഹഗസ്വരങ്ങളാല് 

സ്വാഗതം പറയുമാ സരോജിനി 
ക 

ഭയാഗിയെ വശഗനാക്കി--രമുഭൂ- 

ഓഗഭംഗികര്ം ഹരിക്കുമാരെയും, 

എന്നുമല്ല ശുഭരമയഭൂവിച- 
ക്കെന്നുമുഭള്ളാരനവദ്യഭോഗമാം; 

വന്മുശോഭകളിലത്രയല്ല യീ. 
യന്യയനാന്നൊരു നിസറ്റുഴും രസം, 

ആകയാല് സ്വയമകണ്ഠമാനസന് 
പോകയാമതുവഴിക്കു തന്നിപന്, 
ഏകകായ്യ മഥവാ ഖെഫ്ുത്ഥമാം 

ഏകഹേതു മേഹ കായ്യകാരിയാം, 

കുന്നുതന്നടിയിലെത്തവേ സ്വയം 
നിന്നുപോയ് ത്ഥടിതി ചിന്തപുണ്ടപോല്, 
എന്നുമല്ല ചെറുതാത്തിയാന്ാവാ- 
റൊന്നുവിത്തു നെടുതായുടന് യതി, 

൪ 
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എന്തൂവാന് യമിയിവണ്ണ മന്തരാ 

ചിന്തയാനതഥവാനിനയ്യയകില്, 

ഇന്തൂവിന്നു തുടരുന്നു വാസനാ_ 

ബെന്ധമിങ്ങുടലു വീഴുപോളവും. 14. 

അവ്പുമാന്െറയകമോളമാനാ വീ- 

പ്ലയല്പ്യൊഴാഞ്ഞനതിദുരഭൂമിയില് 

അത്ഭുതം! തരുവിലീനമേനിയായ് 

നില്ലൊരാ൪ംക്കു തിരതല്ലി ഹൃത്തടം. ] 9 

സ്വന്തനിഫ്ടയതിനായ" കുളിച്ചു വീ൪_ 

ചിന്തുമീറനൊടു പൊയ്യുതന്തടേ 

ഖെന്ധുരാംഗരുചി തൂവി നിന്നുഷ. 

സ്സന്ധ്യപോലെയൊരു പാവനാംഗിയാം, 16 

കണ്ടതില്ലവ൪ പരസ്സുരം., മരഠ- 

കൊണ്ടു നേര്വഴി മറഞ്ഞിരിക്കയാല്, 
രണ്ടുപേരുമകതാരിലാന്നിതുല്- 

കണ്ണാ---കാണ്ക ഹഫ! ഖബെന്ധവൈഭവം! 

ആതപോമൃദിതയാര്ംക്കു തല്ക്ഷണം 

ശീതബാധ വിരമിച്ചുവെങ്കിലും,, 

ശ്േവതമായ' ത്ധടിതി കുജ്മമാഭമാ- 

മാതവം തടവിീലും മുഖാംബുജുഠം. [ം 



ടി 

ആശപോകിലുമതിപ്രിയത്തിനാല് 

പേശലാംഗിയഴ്ലേകുമോമ്മയില് 

ആശു വായുവില് ജരല്പ്രസുനയാ- 

മാ ശിരീഷലതപോല് ഞട്ടങ്ങിനാഠം. 

സീമയററഴ്ലിലൊട്ട സൂചിത.- 

ക്ഷേമമൊന്ഥ ചലിച്ചു, മീനിനാല് 

ഓമനച്ചെറുമുണാളമെനപോൽല് 

വാമനേത്രയുടെ വാമമാം കരംം 

ഹന്ത! കാനനതപസിനീ ക്ഷണം 

ചിന്ത ബൊലയിവളാനു വാടിനാ൪ം, 
എന്തിനോ?-_-കുലവധുടിക൪ംക്കെഴ്ു. 
നന്തരംഗഗതിയാരറിഞ്ഞുതാന്! 

ഒന്നുനിങ്ണ്ണയമുദീണ്റ്റശോഭയാ_ 

 ളിന്നു താപസകുമാരിയല്ലിപംം, 

കുന്ദവല്ലി പനഭൂവില് നിലയിലും 
കുന്ദമമാണതിനു കാന്തി വേറെയാം, 

എന്നുമല്പസുലദാംഗഭംഗിയാ_ 

ണിന്നുമിത്തരുണി പരരിമാരിലും, 
ടി മിന്നുകില്ലി ശരദഭൂശാതയായ്, 

ഖിന്നയാകിലുമഹോ തടില്പത? 

19 

മു 

൧1 

ലി 

൧ 



6 

കൃച്ചയറമായിചര്ം വെടിഞ്ഞു പോന്നൊരാ. 

സ്വച്ച,സാഹ്ൃദരിവാംക്കു തുല്യരാം, 

അച്ചനും ജനനിതാനുമാത്തിയാ_ 

ലിച്ചയാന്നു മൃതിതാന് വരിച്ചുപോല്. 

ഹാ! ഫസിക്കരുതു ചെയ്യകേവലം 
സാഹസിക്യമിവമെന്നു സാധ്വിയാദം, 
ശഗേഹവും സുഖധുമൊക്കെ വിട്ട തന്. 

സുേഹമോതി യതുചെയ്യതാണിവാം, 

സ്യിഗ്ദ്ധമാരിവളെയോത്തിരുന്നുസ_ 

ന്ദിശ് ദമശ്രനിര പെയ്യതാന് ചിരം 

മുഗ് ദ്ധതന് മൃദുകരം കൊതിച്ചുമേ 

ദഗ് ദ്ധരായ് പല യുവഖാക്കാം വാണതോന്, 

ഇരവിധം സകലലോഭനീയമീ. 

ജീവിതം വ്രതവിശീറ്സ്റുമാക്കിനാരം- 
ഭാവുകാംഗി, അഥവാ മനോജ്ഞമാം 
ചൂവുതാന് ഭഗവദച്ചനാവമാം. 

ജീവിതാഗകര്ം നശിച്ചു, വാടിയൂര്ം- 

പുയു, ജീവഗതിയോത്ത്ു ചെയ്യയാം 

ദേവഖദേവപദസേഖ, യേവമി- 
ഭൂവിലാവിലത പോലതിന്നിപാം, 

൧4 
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ഴ് 

ശാന്തയായ് സുചിരയോഗസംയത- 

സ്വാന്തയായിവിടെ മേവിയേറെനാര്ം 

കാന്ത, യിനടിതകന്റ സേതുപോല് 

ദാന്തിയററു ദയനീയയായിതേ! 

ഈ മഹാവ്രുത കൊതിച്ച സിദ്ധിയെ. 
ങ്ങാമയം പരമിതെങ്ങിതെത്തൂവാന്! 

ഹാ! മനുഷ്യനഥവാ ഹിതാത്ഥമായ് 

വാമലീല തൃടരുന്നതാം വിധി, 

മാനസം ഭഗവദംഘ്രിപങ്കജു- 
ധ്യാനധാരയിലുറച്ചിടായ്യയാല് 
ദീനയായ് ഗതിതടഞ്ഞു പേനലില് 
ശ്യാനയാം തടിനി പോലെ തന്ധിയാരം, 

നൊന്തചിത്തമൊടു നിന്നു കണ്ണുനീര് 
ചിന്തി ഹൈമനസരോജുമൊത്തവര്ം 

സന്തപിച്ചു---പധുവിന്നധീരമാ- 
ണന്തംഗമതിവിജ്ഞയാകിലും. 

ഖിനഭാവമിതകററി, മാനസം _. 
പിന്നെയും പ്രതിന്ിവ്ൃത്തമാക്കുവാന് 
സന്നഹിച്ചഥ സരസ്സില് നോക്കിയാ- 
സ്സന്നമധൈയ്യ തനിയേ പുലമ്പിനാ൪ം, 
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്ി 

“സ്വോമിയാം രവിയെ നോക്കിനില്യമെന് 
താമര, തരളവായുമവററു നീ 

ആമയം തടവിടായ്യ, തല്ക്കര_ 

 സ്നോമമുണ്ടു തിരിയുന്നദിക്കിലും, 

സന്തതം മിഹിരനാത്മശോഭയും 
സ്വന്തമാംമധു കൊതിച്ച വണ്ടിനും 
ചന്തമാനാരുളിനിലുയൃയമോമലേ, 

ഹന്ത്ര ധന്യയമിഹ നിന്െറ ജീവിതം! 

കോട്ടമററവിടെയെത്തി, യിന്ദ്രിയം 

പാട്ടിലാക്കി യപഭീതിയാം യതി 

കാട്ടിലിങ്ങനെ മനുഷ്യ ശഗേയമാം 

പാട്ടുകേട്ട പരമാന കരതുകം. 

വാക്കിലും പൊരുളിലും രഹസ്രവം 

വായ്്യമാ മധുരശബമൂമെത്തിടും 

ലാക്കിലും ചെവികൊടുത്തു കാട്ടിലും 
ഗോക്കിനിന്നു ലയലീനനായലന്, 

:ഹാ! വിശിഷ്ടമൃദുഗാനമിന്നി നീ 

കൂവിടായ്ക്ു, കുയി ലേയനക്ഷരം[" 

ഏവമോതിയലയും മരങ്ങര്ം തന് 

പൂവെഴ്്ം തല തളിത്ത ശാഖയും. 

94: 
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കാണി നിനസപിടെ യിത്ഥമാസ്ഥയാല് 

കാണ്ടവാനുഴ്റി, കണ്ഠരീതിയാല് 

പ്രാണസരഖ്യയമരുളും സജീവയാം 

വീണതന്നെ, ലയവേദിയാം യതി. 

:വന്നയഭൂമിയില് വഹിച്ചു പൂമണം 

ധന്്യനായഫഹഹ! വന്നണഞ്ഞു നി 

തെനാലേ! തഴവുകിന്നു ശങ്കവേ- 

ണ്ടെന്നെ, ഞാന് മലിനമേനിയല്ലെടോ!? 

 കുഞ്ജലീനഖഗരാഗമെനപോല് ., . 
 മഞ്ജുഗാനമഥ വീണ്ടുമീപിധം 
വ്യഞ്ജിതാശയമടുത്തുകേട്ടവന് 

കഞ്ജിനീതടമണഞ്ഞു നോക്കിനാന്, 

ചാഞ്ഞലഞ്ഞ ചെറുദേവദാരുപി_ 
ന്നാഞ്ഞശാഖകളടിക്കു, ചിന്തയാല് 
കാഞ്ഞു, കാണ്ടതു മഭനാരഥങ്ങളാല് 
മാഞ്ഞു തന് നിലമറന്നു, നിനാവരം. 

“ഹാ! കൃശാ തരുതലത്തിലിന്ദുപി_ 
ഭന്നകരശ്മിയതുപോലെയാരിവം$ 
മാഴ് കിട്ടുന്നു, ദയതോന്നും"__-എന്നലി_ 
ഞ്ഞേകയാമവളെ നോക്കിനാന് യമി, 

9 
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140 

അപ്പ്യോഴാശു തനിഭയ വിടന്നവര്ം- 
ക്കല്പലങ്ങളൊടിടഞ്ഞ കണ്ണുകാം 

ഉ൪ംപ്രമമാദമഥ വേലിയേററമാ- 

ന്നത്ഭുതാംഗിയുടെ ചന്ദ്രമനാ യതി? 

ദൂുരെനിന്ന യമിതന്നെയാശു ക- 

ണ്രാരതെന്നുമുടനേയറിഞ്ഞവീം 

പാരമിഷ്കജുനരൂപമോരുവാന് 

നാരിമാക്ക നയനം സുസൂക്ഷമമാം, 

ഞെട്ടിയൊനഥ, കഴങ്ങിന്ിന്നു പി. 

നൊട്ട സംഭ്രമമിയന്നു പാഞ്ഞവാം 

തിട്ടമായ് യതിയെ നോക്കി, യാഴിയേ 

മുട്ടിനിന്നണ മുറിഞ്ഞ വാരിപോല്. 

:“അന്ധിനിന്നു ഭഗവന്, ഭവല്പദം 

കുമ്പിടുന്നഗതിയായ ദാസി ഞാന്; 

വെ।്വിയേവമവളമോതി., യോഗിതന്- 

മുന്പില് വീണു മൃുദുഹേമയഷ്ടിപോല്. 

ഒററയായിടകുരുങ്ങി വാച്ച തന് 

കററവ്വാര്കുഴലു തല്പദങ്ങളില് 

ഉററരാഗമൊടടിഞ്ഞു കാണ് കയാല് 

മുററുഭമാത്തു കൃതകൃത്യയെന്നലം, 

24 
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11 

ഉന്നിനിന്നു ചെറുതുറംക്കുരുന്ന്നാല് 

ധന്്യയെപ്പുനരനുഗഹിച്ചൂടന്, 

പിന്നിലാഞ്ഞവളെ ഫഹസൂസംഇഞയാ- 

ലുന്നമിപ്പുതിനുമോതിനാന് യമിം 

സ്ൃ്ഠമാജ്ഞയതിനാലെ പൊങ്ങിയും 

ന്റ ചേഷ്ഠത കലന്നു തങ്ങിയും 

കഷ്ഠമായവിടെ നിന്നെണിററൂതേ 

ഭൂഷ്ണയത്ത, ദയനീയയായവാം, 

മാറില് നിന്നുടനിഴിഞ്ഞ വലുംലം 

പേറിയാശു പദരരണു തൊട്ടവര്ം 

കൂൊടും തലയില്വെച്ചു, സ്ഥദരം 

മാറിനിന്നു യമിതനെ നോക്കിനാം, 

% ക) എന്തൂവാനഭിമതന് കഥ യ്്ൂര്മാര് 

എതശ്ൂവാന് കരുതുമോ മഹാനിവന്? 
ചിന്തയേവമവളാന്ന; തുഹ്ലിയാല് 

ഹന്ത! ചെയ്ത യമി മാനഭേദനം, 

“മംഗലം ഭഗിനി! നിന്െറ ഭക്തിയാല് 
തുഗേമോദമിയമുന്ന ഞാന് ശുഭ, 

്ീങ്ങുചൊല്ലിചിടെയാരൊടാരു നീ 
യെങ്ങുനിന്നു, മുനിപുതുദശനേ?” 

കുറ 
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[ 

എന്നുരച്ചു പുനരുത്തരോല് കനായ” 

നിന്നുതേ, സ്വയമസംഗനാകിലും, 
സ്ൃുന്ദമാനവനദാരു, വാരിഭമല് 

മന്ദമാച്ചുഴിയിലാഞ്ഞപോലവന്. 

“മുന്നിലെന് നിയതിയാലണഞ്ഞുമി- . 

ന്നെന്നെ യെന്പ്രിയനറിഞ്ഞതില്ലിപന്! 
സനസനവാസനനഹോ! മറന്നുതാന് 
1 

മുന്നമുള്ള തഖിലം മഹാശയന്.” 

ഏവമമോത്ത്ുമഥ വിത്തുമാനിട്ടും 

ഭാവചാപലമടക്കിയും ജുവം 

പാവനാംഗി പരിശങ്കമാനയായ്' 

സാവധാനമവനോടു ചൊല്ലിനാഠം:-- 

കഷ്ടകാലമഖിലം കഴിഞ്ഞു ഹാ! 

ദിഫ്ഠമീ വടിപിയന്നു വനപോല് 

ദഷ്ലനായിഹ ഭവാന്; ഭവാനു പ.- 

ണ്ടിഫ്യാം ശമിനി” ഞാന് മഹാമതേ! 

പ്രാണനോടുട മൊരുനാേ ഭവല്പദം 

കാണുവാന് ചിരമഫോ] കൊതിച്ചു ഞാന് 

കേണുവാണിവിടെ---യേകു മത്ഥിയാം 

പ്രാണിതന് പ്രിയ മൊരിക്കലീശ്വരന്. 
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1൭ 

സന്യയസിച്ചുഭധുമാസ്ഥയാല് ഭലാന്.- 

തന്നെര്യോത്തിഹ തപസ്സില് വാണ ഞാന് 

ധന്യയായ് സപദി കാണ് കമൂലമ.- 

ങ്ങെന്നെ യോക്കകിലു മോത്തിടായ്യിലും? 

ഏവമോതിയിടരാന്നു കണ്ണുനീര് 

തുവിനാദം മൊഴി കുഴങ്ങി നീന്നവാം, 

ഭാവശാലികഠം പിരിഞ്ഞുകൂടിയാ- 

ലീവിധം വകലമാം സുഖോദയം. 

ധീരനായ യതി നോക്കി തന്വിതന് 

ഭൂരി ബാഷ്യപരിചാടലം മുഖം, 

ച്ൂരിതാഭയൊടുഷസ്സില് മഞ്ഞുതന് 

ധാരയാനാ പനിനീര്സുമോപമം. 

ആരതെന്നുടനറിഞ്ഞു കാതുകം 

പാരമാന്നു, കുരുതിപ്പുരാഗതം, 

ചാരുശൈശവകഥയ്മതന്നെ ചേ- 

ന്നോരുവാക്കരുളിനാന് കനിഞ്ഞവന്!__ 

പോരും പരിചയം കലന്നെഴും 

പേരു മിമധുരമായ കണ്ലാവും 

സാരമായ” സ് മൃതിയില് നിയൂമില്ല്യൊര്ം നിന് 
ദുരമാം ഭവനവും വരുന്നയ! 
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14. 

കണ്ടുടന് സ്വയമറിഞ്ഞിടാത്തഭതാ_ 
ത്തിണ്ടല്പേട്ടെ സഖി! കേണിടേദ്ടെ കോം, 
പണ്ടു നിന്നെയൊരികൂംകുരുന്നതായ്" 

കണ്ടു ഞാന്, സപദി വല്ലിയായി നീ. 

എന്നില് നിനാണുധുമേല്ക്കിലപ്രിയം 

നിന്നു ടകഴുമയി! കണ്ടിടുന്നുതേ 

നിന്നിലി പ്രണയ ചാപലത്തെ ഞാ- 
നന്നുമിന്നുമൊരുപോലെ വത്സഃല! 

പോയത്തൊക്കെ യഥവാ.- നമുക്കര്യ, 

പ്രായലും സപദി മാറി കായ്യ്യവും, 

ആയതത്വമറിവിന്നുമാന്നു,---പോ 

ട്ടായതെന്തിവിടെ വാണിട്ടുന്നു നീര് 

ഓതു കിന്നതഥവാ, വൃഥാ ശുഭേ! 

ഹേതു കോംക്കുവതൊരത്ഥടമേതിനോ 

നീ തുനിഞ്ഞു--നിജ കമ്മനിതരാ- 

രയേതുമാഗ്ലമിയലാ ശരീരികാഠം! 

പിന്നെയൊന്നൊരുപകാരമേതി നോ 

യെന്നെയോത്തു സഖി, ഏതര്തോതുക, 

അന്ന)ജിവനുതകി സ്വജീവിതം 

ധന്ത്യമാഷ്ഭമമലേ! വിപേകികാം,?2 
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1 

മാലു ചെററുടനകന്നുമുള്ളിലെ- 

ന്നാലു മാശതടവാതെ വാടിയും 

ആലപിച്ച യതിതന്നെ നോക്കിനാഠം 

ലോല കണ്ലമതിഭലാലലോചനം 

നവ്യമാം പരിധിയാനാനുക്ഷണം 

ദിപ്യദീഫ്ി ചിതറീടുമാമുഖം, 

ഭവ്യശീലയവാം കണ്ടു, കുണ്ഠായാ- 

യവ്യവസ്ഥ'തരസം കുഴങ്ങിനാറം, 

പാരമാശു വിളറിക്കറുത്തുടന് 

ഭൂരിചോന്നുമഥ മഞ്ഞളിച്ചുമേ 

നാരിതന് കവിം നിറം കലന്നു; ഹാ! 

സ്ൂരരശ്മി തടയും പളങ്കപോല്, 

തെല്ലനിന്നരുണകാന്തിയില് കല - 

നുല്പസിച്ച ഹിമശീകടരാപമം, 

മെല്ല്യയാന്നു മുദുഹാസമശ്രുധും 

ചൊല്ലിനാഠം മൊഴികര്ം ചാരുവാണിയാഠം:-__ 

അയ്യ! മുന്പരിചയങ്ങം നല്കിട്ടം 

ധൈധയ്യ്യമാന്൯ പറയുന്നു മദ്ഗതം, 

കായ്യയമിന്നതയി! കോംക്കുമോ കനി 
ഞ്ഞായ്യുമാകിലുമനവയ്യമാകിലും$ 
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പാരമുള്ളിലഴലായി, ജീവിതം 

ഭാരമായി, പറയാതൊഴിക്കുകില് 
തീരുകില്ല; ധരയിൽ ഭവാനൊഴി- 
ഞ്ഞാരുമില്ലതുമിവര്ംക്കു കേംക്കുവാന്. 

അഴുമാത്തിയഥവാ കഥിക്കിലീ 

യൂഴമോത്തിടുമതന്ദൃഥാ ഭവാന്, 
പാഴിലോതിടുകയോ വിധിക്കു ഞാന് 

കിഴട്ങ്ങി പിരമിക്കയോ വരം$ 

തന്നതില്ല പരനുള്ളു കാട്ടവാ- 

നൊന്നുമേ നരനുപായമീശ്വരന് 

ഇന്നു ഭാഷയതചുണ്ണമിങ്ങഹോ 

വന്നുപോം പിഴ്യുമത്ഥശങ്കയാല് ! 

മുററുമെന്നുഴ്ലറിഞ്ഞിടായ്യിലും 

തെററിയെന് ഹ്ൃദയമായ്യനോരുകിന് 

ചെററൂഭമ പൊറുതിയില്ല പിന്നെ ഞാന് 

പററുകടില്ലറിക മണ്ണില് വിണ്ണിലും. 

ഏപമോതിയതിദുനയായി നി 

ന്നാ വരാംഗി, യതിതന് മുഖാംബുജും 

പാവനം പരിചിൽ നോക്ക'നാളവന് 

കേവലം കരുണയാന്നു ചൊല്ലിനാന്:--- 

14. 

1 

16 

1 

198 
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 അസ്ൃഥാ മതിവരില്ലെനിക്കു നിന് 

മനയവികള്ല് നിയതം മഹാഡ്രദത!?? 

കന്യ യെന്നു വടുവെന്നുമേലുക।- 
ല ി 

ലുഭേപമറികാര്മല 
രന 

ി 

ആടലൊട്ടപര്ം വെടിഞ്ഞു സത്വരം 

തേടി ധൈയ്യമഥ പൂവനത്തിലും | 

കാടുതന് നടുവിലും സുമത്തുവില് 

പാടിടും കുയിലുപോലെ ചൊല്ലിനാരം:__ 

ച്േന്നു വത്സല, ഭവാന് സമക്ഷമാ- 

യിന്നു, ഞാന് ൮൮൧ മറന്നതോക്കയാല്, 

എന്നുമല്ല, കരുതുന്നു വിട്ടില് നാ 

മന്നു വാണതു തൂടനപോല് മനം, : 

ലോലനായ്യുനുരുവിട്ട(കേട്ടൊരാ- 

ബാലപാഠമഖിലം മനോഹരം! 

കാലമായധിക്മിന്നൊരക്ഷരം 

പോലുമായതില് മറപ്ലൂതില്ല ഞാന്, 

ഭൂരിപൃക്കാം വിടരുന പൊയ്യയും 

തീരവും വഴികളും തരുക്കളും 

ചാരുപുല്ത്തറയുരമാത്തിടുസതിന്... 

ചാരെ നാമെഴു മെഴുത്തുപള്ളിയും, 
[റി 

2 

80 

91 

82 

9. 
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ഓത്തിട്ടുന്നുപവനത്തിലെങ്ങുമ 

ങ്ങാത്തു ചിത്രശലഭം പറന്നതും ത 

പാത്തുനിനാതു മണഞ്ഞു സ്പാം കരം- 

കോത്തു റ നടന്നതും. 

 പാടുമാണ്കുയിലെ വാ,ഴിയാരവം 

കൂടവേയദ്ര കരിച്ചുപോയതും, 

ചാട്ട കാരനുടനെന്നൊടായ്യനാ- 

പ്പേടയെപ്പുരിഹസിച്ച ചൊന്നതും, 

ര് ] 

. ഉച്ചയായ് തണലിലാഞ്ഞു പുസു ക 

വച്ചൂ മല്ലികയറുത്തിരുന്നതും, 

മെച്ചുമാനാ ചെറുമാലകെട്ടി യെന് 

കൊച്ചു വാര്മുടിയിലങ്ങണിഞ്ഞതും, 

എണ്ണിടുന്നൊളിപില് വന്നു പീഡയാം- 

വണ്ണുമെ൯ മിഴികര്ം പൊത്തിയെന്നതും 

തിണ്ണുമങ്ങതില് വലഞ്ഞുകേഴ്മെന്- 

കണ്ണുനിരു കനിപി തുടച്ചതും. 

എന്തിനോതൃവതിതോക്കിലാ രസം 

ചിന്തൂമെന് സുദിനമസുമിച്ചിതേ, 

ഗന്തൂകാമനുട്നായ്യന്, ഏകിലാ, 

മന്തഠായ മെതിര്ലാത്യപോലിലം. 

84. 

[1 

86 

ടം 

ചം 



10 

പോട്ടെ---എന് സഹചരന് വിയുക്തനായ് 

നാട്ടില് നിന്നഥ മറഞ്ഞതഞ്ജസാ 

കേട്ട ഞെട്ടിയയി വീണു ഗര്ജ്ജിതം 

കേട്ട പന്നഗകുമാരിഭപാലെ ഞാന്. 

പിന്നെയെന് പ്രിയപിതാക്കര്ം കാത്തു 
നെന്നെ, യങ്ങവരഴല് പെടാതെയും 

 ഉന്നി വാണൊരിടമായ്യനേലുമീ_ 
മന്നിലെന്നുടലു ഞാന് വിടാതെയും, 

ഹര്ഷമേകുവതിനച്ച നേറെ നി. 
്ലൂ൪ര്ഷമാന്നഥ വളുന്നു ഖിന്നയായ്, 
കര്ഷകന് കിണറിനാല് നനയ്ക്കിലും 
വര്ഷമററ വരിനെല്ലപോലെ ഞാന്, 

ഓത്തിടായ്ക്കിലുമഹോ! യുവത്വമെന്. 
മൂത്തിയാനാഥ വലഞ്ഞിതേറേ ഞാന്, ൭ 
ത്തിട്ടും തരുവിലും തടത്തിലും 
കാത്തിടാ ലതകര്ം, കാലമെത്തിയാല്. 

ഓതുവാനരുതെനിക്കു പിന്നെ, യെന്_ 
താതനോത്തൊരു വിവാഹനിശ്ചയം 
കാതീലെത്തി, പിഷവേഗമേററപോൽ 
കാതരാശയ കുഴങ്ങി വിണു ഞാന്, 

ക 

89 

90 

91 

92 
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ആഴുമമ്പൊടതി സാന്ത്വമാതുമെന് 

തോദിമാരെയുമൊഴിച്ചു ഞാന് പരം: 

വാഴുമൌഷധമകററി, യാ ശ്രമം 

പാഴിലായെഴ്?് മസാദ്ധു രോഗികര്ംം 

ശാന്തമാക ദുരിതം! ിപിഗ്ിത-. 

സ്വാന്തയായ് കദനശ ല്യമൂരുവാന് 

ധ്വാന്തധും ഭയവുമോത്തിടാതുടന് 

ഞാന് തടാകതടമെത്തി രാത്രിയില്. 

വേഗമാബ'ഭയദനിശ്ചയം ശ്രവി- 

ച്ചാകുലാത്ജുതദയാരസോദയ൯, 

ഏകിനാന് ചെവിയലന്, സഗദ് ഗദം 

ശോകമാനാ കഥ പിന്തുടനവഠം:--- 

പി 

ട്ലാകമൊക്കെയുമുറങ്ങി, കുരിരു-- 

ട്ടാകെമുട്ടി യമമൃത്തി. ഭീകരം 

ഏകയായ്വിടെ നീന്നു, സൂചിടയ- 

ററാകീലെന്നുടലറിഞ്ഞീടാതെ ഞാന്. 

തി്ണുമായിതളില് നിശ പിശ്വസീ- 

ച്ചെസ്സിനേന് ത്ധടിതി ഭൂതഭാവീകരം, 

വിദ്റ്റ്ില് ഞാനൊട്ുവീില് നോക്കി, സത്രപം 

കണ്ണുടമുഡുശണങ്ങിം കാണ്കയാരം 

904 

99. 

96 

98 
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നിത്ൃഭാസുര നദശ്ചരങ്ങളേ, 
ക്ഷിതൃവസ്ഥ ബത നിങ്ങളോത്തിടാ 

അത്ൃയനത്ഥവശ ഞാന് ക്ഷമിപ്പിനി- 

കൃത്യ"മെന്നുമവയോടിരന്നു ഞാന്, 99) 

ഓത്്തുപിന്നുടനഗാധതോയമാം 

തീത്ഥസീമയിലിറങ്ങിയങ്ങു ഞാന് 

അത്തിയാല് മൊഴിയിലോ മനസ്സിലോ 

പ്രാത്ഥിതം ചരമമേവമോതിനേന്. 100 

;ജീവിതേശനെയയുഗ്രഹിക്ക, വന്- 
ഭൂവിലുണ്ടു ഗിരിജ! വലഞ്ഞുടന് 

ഇരവിധം തൃനിവതാമശക്ത ഞാന് 
ദേവി, നിന്പദമണയ്മയംബികേ! 101 

കാണു കില്പുളകമാം കയത്തില_ 
ങ്ങാണുകൊര്ംവതിനുടന്കുതിച്ചു ഞാന്, 

ക്ഷോണിയില് പ്രണയപാശമറെറഴും 
പ്രാണി കര്ംക്കു ഭയഹേതുവേതുവാന്$ ] (02 

ചണ്ടിതന് പടലിഗനീങ്ങിയാഴുമെന് 
കണ്ണമൊട്ടപരിതങ്ങി, ആകയാല് 

ഇണ്ടലാന്നുദ്റിയോത്തു, താമര. 
ത്തണ്ടില് വാര്മുടി കുരുങ്ങിയെന്നു ഞാന്, ]()2 
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സത്വരം മുകളില് നോക്കി ഞാനീയ. 

ന്നത്തല് വിസുയവുമേറെ നാണവും, 

എത്തിയെന് കചഭരം പിടിച്ചുനി- 
നത്ര കാന്തിമതി യേകയോഗിനി, പം 04. 

അമ്പിയന്നു ഭയമൊക്കെ നീക്കിയൊ- 
ന്നിമ്ചമേകീയവാം നോക്കി സസ്മിതം. " 

മുമ്പിലപ്ലെൊഴുതുദിച്ചുപൊങ്ങിട്ട- 

നമ്പളിക്കെതിരഹോ നതാംഗിയാ൪ം! 109 

നിഷ്ടപുണ്ടരികില് വാണിരുട്ടിലെന് 

സൃഷ്ടമാം തൊഴിലു കണ്ടു യോദിനി, 

ഇഡ്യമായ മൃതിയെത്തടഞ്ഞു ഹാ! 
ദിഫ്ഇമെങ്ങിനെയൊരാഠംക്കതേ വരൂ ] 06 

കെട്ടിയാഞ്ഞു കരയേററിയാശു കൈ 
/ 

വിട്ട നിന്നു കഥ ചോദിയാതവര്ം. 

ഒട്ടതെന് പ്രലപനത്തില് നീനറി- 

ഞ്ഞൊട്ടറിഞ്ഞു നിജ വൈഭവങ്ങളാല്. ] 0 

ഈറനമ്പൊടു പകദ്ര വലുംലം 

മാറിയാ മഹതിയെത്തുടന്നു ഞാന് 

പേറുമെയ് നിയതി നല് കിടുന്നതും 

പേഠിയങ്ങനെ പരേത ദേഹിപോല്. ] 08 



ഗള 

അധ്വഖേദമറിയാതവാറു ചൊ- 

സത്തപോഥഠാന കനിഞ്ഞു വാത്തകാം 

എത്തി ഞങ്ങളൊരു കാട്ടിലും ദൂതം 

ചിത്രഭാനുവുദയാചലത്തിലും. 

അന്തരംഗഹിതനാം ഭവാനൊഴി_ 

ഞ്ഞന്തികത്തില് വനശോഭ കാണവേ 

സന്തപിച്ചവര്ം പരം, രമിക്കയി- 

ല്ലെന്തിലും പ്രണയഹിനമാനസം. 

കിത്തിനിയഗുണയെനെ നിരയം 

ചേത്തു പിന്നെയവജിത്തപോവനം, 

ആത്തയെങ്കിലുമതിവ യന്യയെ- 

ന്നോത്തിതായ്യനെ യനുപ്രയാത ഞാന്, 

ഒത്തു ഞങ്ങളുടജത്തിലൊന്നില് വാ- 

ണത്രയദാരമഥ വില്ലയും സ്വയം 

പിത്തിനായ് മുകിലു വൃഷ്ലിപോലെയാ- 

സിദ്ധയോഗിനിയെനിക്കു നല് കിനാഠം, 

പഞ്ചപ്പത്തികളുടക്കിയന്വഹം 

നെഞ്ചയവച്ചരു തപോമയം ധനം 

സഞ്ചയിപ്പുതിനു ഞാന് തുടങ്ങി, പി 
ന്നഞ്മുവട്ടമിഹ പൂത്തു കാനനം; 

ത് 

1 (00 
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കാമിതം വരുമെനിക്കു വേഗമെ_ 
ന്നാ മഹാമഹതി ചെയ്യനുഥ്രഹം, 

പ്രേമമാനാ ഗുരുവീന് പ്രസാദമാം 
ക്ഷേമമൂലമിഹ ശിഷ്യലോകരില്, 

മംഗലാശയ! കഴിഞ്ഞു രണ്ട നാ 

ളിങ്ങു പിന്നെയനിമിത്ത മെന്തിനോ 

പൊങ്ങിടുന്നു സുഖമാന്നമന്തരാ 

മങ്ങിട്ടന്നു ഭയമാന്നമെന്മനം, 

സ്വൈരമായ് മുഹുരദിച്ചിടുന്നു ദു. 

വാരമെന്െറ മതിയില്, തപസ്യയില് 

ഗെരരിയോടരിയ പുഷ്യഫേതിതന് 

വൈരിയായ വട്ടവിന് സമാഗമം. 

ഇനലെഖബ് ഭഗണമദ്ധുഭൂവില് ഞാന് 

നിന്നു കൂദ്ണ്ലിയ പസിഫ്യഭാമിനി 

വന്നു നിദ്രയതില് :ഏല്ക്ക നിന്പ്രിയന് 

വന്നു” എന്നരുളിനാരം ദയാവതി. 

എന്നു ചൊല്ലി പിരമിച്ച, തന്മുഖം 

നിന്നു നോക്കി, നെടുമാഗ്ലുഖിന്നയായ് 

എന്നപോല്, ഭരമകന്നപോലിള- 

ച്ചൊന്നു തന്പിനെടുവില്ല്റിയന്നപര്ം, 

114. 

11 

11 

116 
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ഭാവമൊട്ടടനറിഞ്ഞും, ശുദ്ധയാ- 

മാവയസ്യയഴ്ലാന്ിടാതെയും, 

ഈവിധം യതി പറഞ്ഞു, തന്മന൩_ 

സ്പ്ാവിലേതരമലിഞ്ഞിടാതെയും, 119 

കേകട്ടു നിന്ചരിതമത്ഭുതം! ശുഭേ, 
കാട്ടില് വാഴ്വതിനെഴുന്ന മുലയും 

കാട്ടി സാഹസമനല്ലമേതുതാ- 
നാട്ടെ, നിന് നിയമചയ്യ നന്നര്യ! 190 

ഉണ്ടു കൌതു കമുരയ്കില് , നാടതില് 

പണ്ടിരുന്നതുമ കന്നു കാടതില് 

കണ്ടുമുട്ടിയതു, മെന്നുമല്ല നാം 

രണ്ടുപേരുമൊരുധൃത്തിയാനാതും. പി 

ഹാ! ശുഭേ! നിജ ഗതാഗതങ്ങര്ം ത. 
ന്നീശനിശ്ചയമറിഞ്ഞിടാ നരന്. 

ആശനിഷ് ഫലധുമായ് വരുനവ_ 
ന്നാശിയാതിഫ വരുനാഭീഷ്യവും, 199 

സ്വന്തകമ്മവശരായ്” തിരിഞ്ഞിട്ട_ 
നനന്തമററ ബെ ജീവകോടികാം, 

അന്തരാളഗതി തന്നിലൊന്നൊടൊ. 

ന്നന്തരാപെടഴുമണുക്കളാണു നാംം 196 
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സുഹമെങ്ജിലുമിയന്നു ഖിന്നയായ് 

സാഹസങ്ങാം തൃടരുന്നു സന്തതം 

ദേഹി, ഈശകൃപയാലെ തന്മഹാ- 
മോഹനിദ്രയുണരുനനാഠംവരെം 

കാട്ടിലിങ്ങൊരു മഹാനുഭാവതന് 

കൂട്ടിലായ” ഭവതി, ഭാഗ്യമായി, ഞാന് 

പോട്ടെ,---ശാന്തി!__-പിധി യോഗമിന്ധിയും 
[2 കൂട്ടിയാകിലഥ കാങ്കയാം, ശുഭേ! 

ഏവമോതി നടകൊര്ംവതിനവന് 

ഭാവമാന്ന, പരിതപൂയായുടന് 

ഹാ! വെളുത്തവര്ം മിഴിച്ചുനിന്നു മണ്. 

പാവപോലെ ഹതകാന്തിയായ് ക്ഷണം 

ചിന്തനൊത്തരദീറി യാത്രചൊല്ലൂമാ 

ഹന്ത! ഭീരു യതിയെത്തടുക്കുമോ 

സ്വന്തസാഫുദനയങ്ങളോത്തു൦- 

നെത്തൂചെയ്യുമവാം3--ഹാ! നടനവന്! _ 

കണ്ടുടന് കരഒൂറുനനപോലെട്ട്- 

സിണ്ടലേറിയഭിമാനമററവര്ം 

കുണ്ണയാം കരരിപോലെ, ദീനമാം 

കണ്ഠാമാനാഴ്ച്തുറക്കെ യോതിനാഠം:--- 

] 24. 

] 29 

120 

] 214 

ലം 



റ 

പ്രോണനായക! ദവാന്െറ കൂടവേ 

കേണുപോം ഹ്ൃുദയനീതനായഹോ! 

പ്രാണനെന്നെ വെടിയുന്സിഭത ജലം 
താണുപോം ചിറയെ മത്സ്യമെനപോല്.?? 199 

കുവി വായുവിലകന്ന താമര. 
പ്ുപെയാഞ്ഞു തടയുന്നു ഫംസിപോല് 

ഏവമുന്മുഖി പുലമ്പിയെത്തിയാ- 

ബ"ഭൂവില് വീണുവം പിട്ടിച്ച തല്പദം. 190 

ഐന്െറഭയകധനമങ്ങു ജീവന. 

ങ്ങെന്െറ ഭോഗമതുമെന്െറ മോക്ഷവും 

എന്െറയിശ! ദുഡ്ധമീപദാംബുജു. 

ത്തിന്െറ സീമ, ഇതു പോകിലില്ല ഞാന്, . 181 

അന്)ഥാ കരുതിയാര്്രന്ായ്യനീ. 
സന്നധൈയ്യയെയഹോ! തൃള്ളിക്കൊലാ 
ധന്യയാം എളിയ ശിശയ, യീപദം 
തന്നില് നിത്യപരിചയ്യയൊന്നിനാല്,:5 ] 899 

ഹാ! മൊഴിഞ്ഞിതു നഖംപചാശ്രവാല് 
8കാമളം സതീ നനച്ചു തല്പദം 

ആ മഹാന് തിരിയെനീന്നു---നിമ്മല. 
പ്രേമമാം വലയിലാരു വീണിടാ! 188 
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തോഴി, കാരുണികനാണു നിന്നില് ഞാന്, 
കേഴിൊലാ കൃപണഭാവമേലൊലാ, 

പാഴിലേവമഴലാകുമാഴിയാ_ 

ഞ്ഞാഴൊലാ നളിനി, അജ്ഞപോലെ നീം 

“പാവനാംഗി, പരിശുദ്ധസെഫഹ്ൃദം 
നി വഹിപ്പുതതിലോഭനിയമാം 

ഭാവിയായ് കതു, ചിതാശവങ്ങളില് 
പൂവു പോല്, അശുഭനശ്വരങ്ങളില്. 

൫സുഹമാമഖിലസാരമുടിയില് 

സുേഹസാരമിഹ സത്യയര്മേകമാം; 

മോഹനം ഭവനസംഗമിങ്ങതില് 

] ര് സ്നേഹമൂലമമലേ! വെടിഞ്ഞുഞാന് 

( ആഫൂസത്യനവിയോശമാം സുഖം 
& യ 

' പ്രാപ്മൂമാം സഖി രഹസ്യമോതുവന്? 

! ആഫൂനിങ്ങനെ കനിഞ്ഞുരയ്യൂവേ 

 ദീപൂദീപശിഖപോലെണിററവാം, 

നോക്കിനിന്നു ഹൃതയായവന്െറ ദി- 

വ്വ കൃനിര്പ്പതികരോള്ജലാനനം, 

വാക്കിനാലപരിമേയമാം മഹാ 

വാകൃതത്വമവനോതി ശാശ്വതം. 

] 94 

19 

1 96 

] 914 

199 
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ശങ്കപോയ്, ശിശ'രവായുവേററപോ- 

ലങ്കരിച്ചു പുകം, വിറച്ചൂര്ത 

പമഹീന, ഘനനാദഹൃഷ്ഠമാം 

പൊങ്കടമയ്പിനുടെ കൊന്മൂപപോലവം, 

അന്തരുത്തടംസോമ്മി ദുഃസ്ഥയായ് 
ഹന്ത! ചാഞ്ഞു തടവല്ലിപോല് സതി, 

സ്വന്തമെയ് വികലമായപോലണ_ 
ത്തെന്തരാ നിയമി താങ്ങി കൈകളാല്ം 

. ശാന്തവീചിയതില് വീചിപോലെ സം. 
ഗ് 

തസ്യ മുടല് ചേന്നു തങ്ങളില് 
' കാന്തനാദമൊടു നാദമെന്നപോല്, 

ു കാന്തിയോടപരകാന്തി പോലെയും, 

ളി 

ശന്യമാം കരണസത്വയുശമമ. 
6ന0൬ലിനമറിപററു നിലുംപേ 
കന) കേവലസുഖം സമാസ്വദി 
ച്ചന്യദുര്ല്പഭമലോകസംഭവം, , 

ഭേദമില്ലവളിയന്നൊരാ സുഖം 
താദൃശം സകല ഭോഗ്യമല്ലതാന് 

ഖേദലേശവുമിയന്നതില്ല, വി_ 
ച്ചേദഭീതിയുളവായുമില്പതില്. 

199 

140 

14] 

14.2) 

14.8 
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0 ി 

ചാരുഹാസ, യറിവെന്നി പെയ്യക- 

്റീരുടന്, ചരമമേഷഫവൃഷ്ണിപോല്, 

ധാരയാലഥ നനഞ്ഞ നെഞ്ചില- 

ദ്ധീരധീ പുളകമാന്നുമില്പവന്, 144. 

* ഓമലാര്ം ഖത നിറ്റുമി- 

ച്ചോമിതി ശ്രതീ നിഗ്രഡ്ധവൈഖിം ഥീ 2൧ 

ധാമമൊന്നുടനുയന്നു മിന്നല്പോല് 

്വയയോമമണ്ഡലമണഞ്ഞു മാഞ്ഞുതേ, . 149 

ക്ഷീണയായ് മിഴിയടച്ചും നിശ്ചല - 

പ്രാണയായുടനവന്െറ തോളതില് 

വിണു, വായു വിരമിച്ചു കേതുവില് 

താണുപററിയ പതാകപോലവര്ംം 146 

ഞെട്ടിയൊന്നകമലിഞ്ഞു സംയമം ട് 

വിട്ടലീത്തു നെടുതായ് മഹായമി 

_ പടടിടഞ്ഞതനു തന്െറമനി വേര് 

പെട്ടിടാഞ്ഞു ബത! ശങ്കതേടിനാന്, 1214 

സുബ്ദമായ ഹൃദയമേറി ഭാരമാ- 

പുഷ1ഹാരമൃദുമെയി” തണുത്തുപോയ് , 

,സുഫ്യിയല്ല ലയമല്ല യോഗമ.- 

ല്ല്കയൊഴാന്രതവളെന്നറിഞ്ഞലന്. 14.9 



കേ 

ി 

1 

എന്തൂരസംഭവമിതെന്തൂഖേന്ധമി- 

ഞ്ങെന്തൂരഹേതുവിതിനെന്തൊരത്ഥര്മാ! 

. ഹന്ത! കമ്മഗഥതി! ബാലയെന്െറ ബാ. 

ഹാന്ത്രരം ചരമശയ്യ്യയാക്കിനാം! 

സ്നേഹഭാജനതയാനാ ഫൃത്തിതില് ് 

ദേഹമിങ്ങനെ വെടിഞ്ഞു പാററപോല് 

മോഹമാന്നു പരമാം മഡസ്സുഹോ 

മോഹനാംഗീി തഴ കിക്കഴിഞ്ഞിവര്ം! 

ആരറിഞ്ഞു തനുഭൂത്തുകംക്കു നി. 

സ്ഡാരമേവമസുബന്ധമെന്നഹോ! 

നാരി, നിന്നിളവയസ്സിതേതു ഹു- 
ത്താരിയന പരിചാകമേതയേ! 

ഞെട്ടറുന്നമലല്ം തൃണാഞ്ചലം 

വിട്ടിടുന്ന ഹിമബിന്ദുതാനുമേ, 

ഒട്ടുദുഃഖമിയലാം, വപുസ്സു പേ. 
റിട്ടനിന് സുഖമഹോ! കൊതിക്കിലാം, 

ഹന്ത! സാധ്വി, മധുരീകരിച്ചു നീ 
സ്വന്തമൃത്യ സുകുമാരചേതനേ, 

എത്തൂ നാണമിയലാം ഭവജജിതന് 

ജന്തു ഭീകരകരന്, ഖരന്, യമൻ? 

14.0 

] 90 

] 91 

102 

199 
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ജാതസൌഫഹ്റൃദമുറങ്ങുവാന് സ്വയം 

ജാത, തള്ളയുടെ മാറണഞ്ഞപോല് 

നീ തൃനിഞ്ഞു നിരസിച്ചിരിക്കില് ഞാ. 
നേതു സാഹസികനാമഹോ! പ്രിയേ! 

ത്യാഗമേവനു വരും സമകഗ്രമി- 

ഭോഗലോഭനജഗത്തിലെന്നുമേ 

വേഗമിനാതുവെടിഞ്ഞു, ഹാ! മഫാ- 

ഭാഗയാം നളിനി ധന്ൃതന്നെ നീ! 

ഉത്തമേ! വിഗതരാഗമാകുമെ -. 

ന്നംത്തടത്തെയുമുലച്ചു ശാന്ത നീ 

ഇത്തരം ധരയിലെങ്ങു ശുദ്ധമാം ;, 

ചിത്തധും മധുരമായ രൂപധും? 

നേരു---ശൈശവമതിങ്കലന്നു നിന് 

ഭൂഴിയാം ഗുണമറിഞ്ഞതില്ല ക്താന്, 

കോരകത്തില് മധുവെന്നപോലെ യ്ൂഠം- 

ത്താരില് നീ പ്രണയമാന്ിരുന്നതും 

ഇനഹോ4| ചിരസമാഗമം സ്വയം 

തന്ന ദൈവഗതിയെത്തൊഴുന്നു ഞൂന് 

എന്നുമല്പനുതപിച്ചിടുന്നു, തേന്- 
ചെന്ന നിമ്മൊഴിക്ം നിന്നു പോകയാല്ം 

194 

199 

196 

197 

196 



[ 

ബദ്ധരാഗമിഹ നീ മൊഴി €ഞ്ഞാരാ-- 

ശുദ്ധവാണി വനവായുലിനമായ'; 

ശ്രദ്ധയാനാതിനെ യാസ്വദിച്ച ഹാ! 

' സിദ്ധസന്തത। സുഖിക്കുമോമലേ! 

ആകലത്വാഥിയലില്ല യോഗി ഞാന്, 

ശോകമില്ലിനി നിനക്കുമേതുമേ 

' നീ കലീനഗുണദീപികേ, വിട്ടം 

ലോകമാണു ദയനീയമെന്പ്പിയേ! 

വേണിയാകിയ ധെളുത്ത നിത്വധര- 

ശ്രേണി ചിന്നി പിരഹാത്തിയാന്തോന് 

ക്ഷോണികന്ദര നിരുഭ്ധ കണ്ണയായ” 

കേണിതാ മുറയിടുന്നു കോംക്ക നീ! 

നീലവിണ്നടുവുറച്ചു ഭാനു, കാ. 
ണ്മില കാട്ടിലുമനക്കമൊന്നിനും, 
ഖോലനിത്ഥടിതി പൊങ്ങുമൃക്കിനാല് 
കാല.ചക്രഗതി നിന്നു പോയിഭതോ। 

ധന്യനായി സഖി ഞാനസംശയം, 
നിന്നൊടൊക്കു മുപദേശഭാജുനം, 
അന്്യനാം ഗുരു ലഭിച്ചതില്ല യീ 
മന്നില് വിദ്ദയവെളിപായ നാഠംമുതല്, 

2 
, 

] 99 

1060) 

161 

1862 

1 69 



ി 

മാനസം പരിപവിത്രമായി നിന് 

ധ്യാനയോഗ്യ ചരിതം സ്മൂരിച്ചര്യ! 

ഇഞാനിനീ! ഭവതി സിദ്ധിയാന്നൊരെന്- 

മേനിയും മഫിത തീത്ഥഭൂമിയായ് ! . 16 

ധാമലോപമണയാതെ നമ്മളില് 

ശമ്മവും വൃഥയൂര്മേകിയേറെനാം 

നിമ്മലേ! ഒരുവഴിക്കു നിണ്ടൊരീ 

കമ്മപാശഗതി നീ കടന്നുര്ത!? 69 

പ്രേമഗാരവമിയന്നിവണ്ണുമും- 

സ്ഥേമയററരുജിയാന്ന പിന്നെയും 

ആ മഹാന് നിജയമം. ചലിക്കുമേ 

ഭൂമിയും ഫൃുദയലീനഹേതുവാല്. 4 160 

ദൃതമവിടെയണഞ്ഞാ ശിഷ്യയയെത്തേടിയല്ലയോറം 

കൃതനിയമ കനിഞ്ഞാചാ്്യ കാഷായലേഷാ 

മൃുതതനുവതുകണ്ടങ്ങൊട്ട വാവിട്ടു കേണാര്ം 

 ഹതശിശുവിനെഠഗോക്കിദ്യൂനയാംധേനുപോലെ. 161 

നി 

ടിനി” :“നജിനി” എന്നാമന്ത്രണം ചെയ്യചൊന്നാ... 

മിളിതയമി വപുസ്സായോരു ത്യം 

ദളിതഹഫ്ൃദയ-കൈയാല് ശാന്തി അിംഖബെത്തില് നിന്നും 

ഗളിതസുഷമമാം നിമ്മാലുമാല്പും കണക്കേ, 108 

പര് 
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അടന്യോന്യയസാഹ്റുമെട്ടേ നീലകശാസ്തരത്തില് 

വിന്യസ്ൂമാക്കി മൃദുമെയ്യവ൪ ാക്ടിയി നോര്; 

വന്നയേഭവസ്മു ഗളിതം ബിസപുഷ്യമൊത്താ- 

ന്നന്ൂനദീനതയതെങ്കിലുമാഭതാനും, ] 69 

അല്പം വലഞ്ഞഥ പരസ്റ്റരമാതിപ്പത്ത- 

മുല്പനബോധരവരോത്തു വിധിപ്രകാരം 

പടി ത്തദിക്കില് 

കല്ിച്ചവര്ംക്കു ഖനനം രം 1140 
ചൊല്ലൊങ്ങുമാ ഗിരിജ ചേവു 

ആമ ി 

നിവാപവിധിപോലെ ബാഷ്ട്നിരതൂവി നിക്ഷിപൂമാം 

ശവാസൂരമകന്നു ഹാ! കൃപണര്പോലെ രണ്ടാളൂമേ 

പ്രവാസമതിനായ് സ്വയംപുനരുറച്ചൊരാ യോഗിയാം 

ദിപാകര്നെ ലിട്ടയോശിനി മറഞ്ഞു, സന്ധ്യാസമം, 1111 

ലോകക്ഷേമോല്സുകനഥ വിദേശത്തില് വാണായതീദ്്രന്, 

ശോകം ചേനിലവനു നളിനീചിന്തയാല് ശുദ്ധിയേറിഃ: 

ഏകാന്താച്ചും വിഷീയമഘമിങ്ങേതുമേ ചിത്തവൃത്തി. 

ക്കേകാ---കണ്ണാടിയിലിനമയൂഖങ്ങം മങ്ങാ പതിഞ്ഞാല്, 

അവനു പുനരമോഫം പോയി നൂററാണ്ടു, പിന്നോ- 

ത്തവസിതിവിധി, യൂഴിക്കെത്തുമോ നിതൃഭാഗ്യം 

അവിദിതതനുപാദം വിസൂയം ഭയോഗമാര്ജജി_ 

ചുവിരതസുഖമാന്നാനാ മഹാന് ബ്രര്മഭൂയം! 1118 

ശൂ ഭം 





വ്യാഖ്യാനം 

പേത് നായികയുടെ പേരാണു കാവ്യത്തിനു കൌടുത്തിരിക്ക ന്നതു്. 
ഗായികയുടെ വ്യിശേഷമാതിരി സ്റ്റേഹമഠണു കാവേത്തില് ഗ്രധനമ€യി 

പ്രതിപാഥി ക്കുന്നതു. തതുകൊണ്ടു ഒരു €സ്റ്റേഹം? ഹന്ന പേരും യേ/ി 

38 ഠം സ്റ്റേഹം ഹുന്നത് നു ൨ക്രം മം ഹന്ന ഗേണ്ടിയിരന്നു ഹഫന്ന 

ചിലക്ക ത്അഭിപ്ര:യമണ്ടു്. നംയികാനയേകന്മാര് തമ്മില് ആദ്യം സ്റ്റേഹി 

തരായിരുന്ന. തആബണസ്ധം ഒട്ടവില് നായികയില് അനുരറധഗമായി രി 

ണമിക്കയ ണു ചെയ്യുന്നതു”. ആ അനുര:ഗഭത്തേയും 4ശംഗാരക്ു റപേധോ? 

(്വരേംദനാം 68. ംഗ്ലേകം നോക്കുക. അതില് കാളിദാസനെ സ്വറ്ലു 
ത്തില് ൭൫൦൧൧൪ ക്കറാചയ്തെള € ഞ്ഞഠത 2 ഹാസരഠ3ഭ്ൃയസാരകൃതി(യാ 

യിട്ടണേ വര്ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു”) സ്റ്റേഹമഠയിട്ടംണ കണോിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 
ഈ കാരണങ്ങളുറല് സ്റ്റേഹം തന്നെ യോജിച്ച പദം. 

കവ്യേരേം ഭം: ഒൃശാന് പഴയ സംസ് കൃതക് വയസ പ്രദായങ്ങള് ത 

നിനം പുതിയ ഇംഗ്ലീഷു കഠവ്യസംപ്രദായത്ങളിൽ നിന്നും റല രീതിക €ം 
സവകരിച്ചിട്ടളമ കവിയാണ് . സംസ് കൃത കാവ്യശാസ്്രപ്രകാരം കാവ്യ? 
രംഭത്തില് ആശിസ്സസ്ം നമസ്ത്രരേം, വസ്തൂനിര്ദ്രേശം ഇവയില് ഒന്ന 
വേണം. പ്രസ്തുത കവ്വയം വസ്ത്ൃന്ിരദ്ദേശംകെണ്ടു തുടങ്ങുന്ന. ത്തതു 
പുതിയ രീതിക്കും യോജിച്ചതാണ് . 

1. നല്ല--മതസംബ സന്ധമായ മംഹംത്മയങ്ങളം, രാമണീയക, 
ശുഭ്ധിമുതലായ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള. ഹൈമവതഭൂവില് -ഹിമവംന്െറ ധ്രദേ 
ശത്തു'. ഏറെയംയ്കൊലല്ലം--വള രെകെൊല്ലംമുന്വേ എസ പറയാതെ ഒര 

വാക്യമായി ഇടയ്ക്കു ചേത്തതു് കഥാക്ഷഥനത്തില് സ്വാഭംവികമാണ് ; 
വിവക്ഷിച്ച അത്ഥത്തിനു ശക്തിയും കരടും. അങ്ങു__-വേള യില് ഫുന്നതി 

നാടോ ഉല്ലസിച്ചു ഏന്നതിനോടേ ചേക്ഠെവുന്ന ഒരു പുരണപദം. ഒരു 
വിഭാതവേള യില് --ഒരു രാവിലെ. .യുവയോഗി എക൯-യുലയോഠിയായ 
ഒരോം, അല്ലെങ്കില് ഒരു യുവയോഗി. വേറെ ആരും ഇല്ലയിരുന്നു 
ത്ലന്ന സാരം. ഉല്ലസിച്ചു--ശോഭിച്ചു. പുറമേയുള്ള ശോഭ മാത്രമല്ല അക 
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മേയുള്ള ഉല്ലാസവും അത്ഥമംക്കണം. പുല്ല ബാലരവിടമദിച്ചുവരുന്ന 
പ്രഭാതസൂയ്മൂ൯. ഫുല്പബലേരവിപേലെ ഉല്ലസിച്ചു ഏന്നോ ഫുല്ലബാല 
ര പേച്ചെ കന്തിമാ൯ എന്നാ അന്വയിക്കണെം. അചങ്കാരം ഉപമ. 

ഇനി നാലേ ശ്ലോകം കൊണ്ടു യുവയോഥിയെ വന്ണ്ണി കന്നു. 
പ 

2. ഓംതിടാപറഞ്ഞു (സൂ ചിച്ചിച്ചു) ഭൂതിടഭസ്ന. ചിരതപസ്വി--  വചരെക്കാലമായി തപപസ്സ്റചെയ്യന്നവന്., ഭ്യേതമാനും വിളങ്ങുന്നത്. 

ശീതതോപദദികം.തനുപ്പു" 
വെയില് മുതകായേവം ഒട്ടു -- ഇതു" നഗ്നം ഏന്ന തിനോടേമ ജയിച്ചു എന്ന 
ത നാടോ അന്വയിക്കാം. ആഭ്യത്തെ പക്ഷത്തില് കുറച്ചു് ഏന്നും രണ്ടം: 

പന്ചത്തില് രധികം എന്നും. അത്ഥാം എഴുഛണെം. സധൂമകൂയം അ ഥിക 

മാവതുകെങ്യ്ടട്” ഈ ശ്രേോകത്തില് അന്വയം വിഷമമംയിത്തോന്നം, നീണ്ട 
മുടയും നഖങ്ങല്ലം ഭൂതിയും (കത്താവ്) അവന് ചിരത പസ്വിയെന്നതും 
(൧൪മ്മം) നഗ്നം ഭ്യേതേമനേം തുടരല് (കത്താവു”) ഒട്ടു ശീതാത പാദികരം 
രവ ജയിച്ചതും (കര്മ്മം) ഭാതി എന്നു അന്വയം. 

ഉട ന്രദേഹം. നഗ്നാ-വന്ൂമില്ലാത്തതു”. 

പം പാരില് ഇല്ല ഭയമെന്നം- (തനിക്കു) ലോകത്തില് ചേടി തീരെ 

ഇപ്പെ നും. ഏറെയുണ്ട് ആരിലും കരുണ്യെന്നും-എ അിനെയു ദല വരിലും 

വലരെ ദഭയവുഭണ്ടന്നും, ( ഇല്പ എന്നും മുന്റെ ഏന്നും മുള്ള ക്രിയകഠം ക്ത, 

പദന്മളൂടെ മുമ്പില് വച്ചതു ശശംതിയാണു്) ഏതിനും പോരുമെന്നും 

(തയ) എന്തിനും മതിയായവനാണെന്നുംക പ്ര സ നുമായ് -സന്താഷം 

കെണ്ട തെളിഞ്ഞ, ധിരമായ--യൈയ്യുസൂ ചകമദയ, മുഖകന്തിയാല്-- 

ശേ:ഭയമല്, അവ൯ അരുളി സു പ്പിപ്പിി ച്ചു. 

കവിയുടെ ഗുരുവായ ശ്ര്രീ നാരയേങബശുരുസ്വാമികഠം ചെരപ്പ 
ത്തില് അരുവിപ്പുറം എന്ന വനപ്രദേശത്തു തപസ്സുചെയ്തു താമ സിക്കുന്ന 
കടത്തു രവിരല ധ്യനേം കഴിഞ്ഞു പുറത്തുവ്വമമ്വോം പതിവായി 
കാ ണ0൨൫൫ പ്രത്യക മുഖ കാന്തിയെപ്പുററി കവി പഠഞ്ഞു ഇതെട്ടിതുന്ന 

ആം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുവേള ആ മുഖകന്തിയുടെ ഓാര്മ്മുവച്ചായിരിക്കു 

ണം ഈ ശ്ശ്രോകം എഴുതിയത്. 

4, വെന്നരീയെ(വെന്ന് അരിയെ) ശത്രുവെ ജയിച്ചു". കേപ്പോി 

ടും രരുങ്ങുന്ന. ധൃൂപതിപേലേയും-രജോവിനെപ്പോലെയും. കളിക്കേ 

'പെടുത്ത--കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത (കളിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്ന.) ചെവപൈതല്ച്ചേ 

ലെയുംചെറിയ കുട്ടിയെപ്പോലെയും. തെല്ലു --സ്വല്ലപമൊരു, അപ്പോം. 



സ്വല്പ നേരത്തേ ഭ് എന്നും ഏഴുക്കാം. തല്ലരത്വം--ഉത്സാഹം. അമവന് 

ആന്നിയന്നു-വഹിച്ചിരുന്നും-തല്രത്വമവനാന്നിരുന്നു ഏന്ന് ആദ്യമായി 

ചേത്തതു വണ്ണ ചമയ തല്പരത്വത്തിന്െറ പ്രതിതിക്കു ശക്തികൂടുന്നുണ്ടു . 

_യോഗിക്കു ശത്രുവെ ജയിച്ചു ഭൂമി വാഴറ൯ ഒരുങ്ങുന്ന രജേവിനുള്ള മാതിരി” 

കൃതകൃതൃതയും ഗാംഭീയ്യവും ചേന മുത്സഹേമണേണ്ടംയിരുന്നതു'. 

എന്നാശ രാജാവി നില്ലംത്തമാതിരി വിശേഷവും അതിൽ അടത്മിയ! 

രുന്നു. അതു കളിക്കുവാന് തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുട്ടിക്കുള്ളമംതിരി 

ചിത്താക്ശേശമിച്ഛായ്മയണ്ട്., അലങ്കാരം മാലേചമ. 

രം മുന്ശ്രോകത്തില് പറഞ്ഞ വൃത്യംസത്തിനെറ കഥരണം ഈയ 

ശ്ലോകത്തില് വിശദമാക്കുന്നു. അത്ര-ഈ ലോകത്തില്. ഒരു സാവ്വഭയ 

മനില് മരു ചക്രവത്തിയില് (തന്നെയും) സലവവൈരികളും അമന്നവ 

നെന്ന് കണോിക്കാനാണു്' സാവഭൌമന് എന്ന പദം പ്രയേഗിച്ചിരിക്കു 

ന്നതു്. ഇത്ര-യോഗിക്കുള്ള മാതിരി. ധമ്പൃതാ--കൃതകൃത്ൃതം ഭാഗ്യം. തിക 

ഞരുകാണ്ടതി ല്ല-പരിപുണ്ണ്ണമംയിട്ടു കണ്േന്നില്ല. അതിനുമു മരണം 

പറയുന്നു. ചിത്തമാംമനുസ്സകുന്ന. വലിയവൈരി--മഹാശത്രു. കഴ 

മന്ന-ഷിഴടങ്ങ!. അത്തല്തിന്നംദുഃഖം അവസാനിച്ച. യതിതന്നെഭമ 

ശ്യവംന൯5-യേശിതന്നെയണ്ട് ഭംധ്യവഠനായിട്ടുള്ള ത്. അരലങ്കാരം 
മലോപമ. 

6. ധ്യനേശീല൯ധ്യഠനും ശീലമായിട്ടുള്ളവന്. അധിത്ൃയകേമല 

യുടെ മുകഠംപ്പരപ്പു. അധിത്യകാസ്ഥഠഠാമന്ന് --മുകഠംപ്പരപ്പില് നിന്ന്. 
തടം--താഴ്വര. വാന് ആകാശം. നിജനീഡം-തനന്െറ ക്രടട് . നിജനീി 

ഡമടേനാഴംകംനനം-തനെറ ക്രടിരിക്കുന്ന കാട്ട്. ഖഗയുവഃവു--പക്ഷി 
യുവാവ്. ആകാശത്തില് ജിന്നു പക്ഷിക്രടിരിക്കുന്ന കട്ടേ നോക്കുന്നതു 
പചേലൈ എന്ന തപമകെണ്ട് യോഗിയുടെ ലൌകികമായ ബസ്ധവസ്ത് 
താക്ണൂരയിലുണ്ടൈന്നു ധ്വശിപ്പിക്കുന്നണ്ടു്. പിന്നീടുണ്ടകേന്ന സംഗതി 
കളെ. മു൯ഷ്കട്ടി ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന അലങ്മാരപ്രയ്യേഗേത്തില് ആശാന് മഹാ 
'ചതുരനാണു. ഇതു നാടേകകവികഠംക്കു സഹജമയേ ഒരു സൂത്രമാണ്ഞ് . 

7. ഭൂരിയന്ുതുഗമനങ്ങം--പലമംതിരി ജന്തുക്കളടെ പോക്കുകള്ളോട്ട 
കൂടിയവ €കാടുകഴം* എന്നതിന്െറ വിശേഷണം, ഇങ്ങനെ സംസ്കൃത 
സമാസപദങ്ങഠം വിശേഷണങ്ങളായി ( കവി സധാരണ പ്രഃയാഗി 
വണ്ട് ം ഭൂ രുഹങ്ങറം-:മരങ്ങം. ദൂരദരശനകൃശ അംംഅകലെ കാണ്ഞ 
ണതുകെണ്ടേ ചെറുതായി തേന്നേന്നവ. ഇതും കാടുകളുടെ വിശേഷണം. 



ി 

ചരേചിത്രപടഭംഗഥി--മനോഹരമായ ചിത്രപട ( വിചിത്രമംയ പട) 

ത്തിനെറ ഭംധി. ചിത്രപടത്തിനു നാടകക്കര്ട്ടന് എന്നും അത്ഥം ഉ ദേശി 

ച്ചിരിക്കാം. അലങാരേം ഉപമ. ി 

8. പുരപുഷ്ട്യവാടിയുഠംകെണ്ടേ--പട്ടണത്തിലെ പുട്ംംവനത്തിലുള്ള ” 

വാപിക€ം--കുളങ്ങം. വെന്നാ-ജയിച്ച. പണ്ടു താന് പാത്തിരുന്ന 

പട്ടണത്തിലെ പു്കാവനത്തിലൂളള കുള. ങ്ങളെ ക്കാക്കൊക്കെ കേമമായ 

ചൊയ് കയില് ഏന്നു പൂധ്യാദ്ധാത്തിന്െറ സരം. . കുതുകമാന്ന--കൌതു 

കത്തോട്ടകൂടി. കണ്ടു എന്നതിന്െറ വിശേഷണം. തെന്നല്--തെക്കന്. 

കാറ്. തണ്ടലഞ്ഞു വിടരുന്ന ഛന്നതുകെണ്ടേ താരുകഠം താമരവുക്ക 

ളെന്നു ധരിക്കണം. €പുരപൃഷ്ടുവാടിയുംക്കൊണ്ടവപികടെ വെന്ന് വ 

പൊയ്കേക്കു വിശേഷണംഭവച്ചതു യോഗിക്കു തന്റ പണ്ടത്തെ പര 

ജീചിതം ഓമ്മ വനാ എന്ന ധ്വനിപ്പിക്കംനരണ്ട്. 13൨൦ 12൦ ശ്ശേകേങ്ങ 

കില് ഈ ഓാമ്മയുടെ ഫലം തന്നെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. 

0, സാവധാഗനം-സാവധനേമമദയി. എൃതിരേറ൨ ചെല്പവാ൯- 

തിരേറ൨കൊണ്ടുചെല്ലുവാന്. എതി രേല്ക്കുവംന് ഏന്നു സാരം. എതി 

രേറ൨കൊ്ടു ചെല്പുവംന ഏന്നത്ഥം ഇല്ല. വികസ്വര സരസ്സ്--വിടന്ന 

സരസ്സ്. പൂക്കളുടെ വിടച്ച സരസ്സില് ആരോപിക്കുന്ന അലങ്കാരപ്രയോ 

ഥം. പാവനന്-പരി ശുദ്ധന്. സുരഭിവായു--:സൌരഭ്യമുള്ള കറേവ്. പദ 

മുന്നി--നടന്മ. വിലേരേച്ചേക്ഷ. 

10. ആഗാതര്-വന്നവ൪. വിഹഗസ്വരങ്ങം-:പക്ഷികളടെ 

സ്വരങ്ങം. സരോജിനിട-താമരലപ്പ്യൊയ്ക്ു . വശഗനാക്കി--വശപ്പെടു 

ത്തി. പക്ഷികളുടെ സ്വരങ്ങം പോലെയുള്ള സ്വരങ്ങളു.ല് സരോജിനി 

യേംധിയായ അദ്ദേഹത്തെയും വശത്തക്കോിയെന്നു വ്യംഗ്യം. രമ്യഭൂഭംഗ 

ഭംധികരംട്ടുമനേഹരഭൂഭാഥങ്ങളുടെ ഭംഗിക€ം. ഹരിക്കും-ആകഷിക്കും. 

അല ഠാഠരം അത്ഥന്തേരമ്ൂസേം. 
0), 1 

1]. 1,. ശുഭരമയഭര--നല്ലതും ഭംഗിയുള്ളതുമയേ ഭൂമി. ഇവക്കയോഗോി 

കംക്ക്. എന്നുള്ള--എപ്പോഴുമുള്ള, പതി വായിട്ടളള. അനവദ്യഭേഗം- 

്ടിര്ദേദോഷമംയ വിഷയസുഖം. വന്യശോഭ--കാടിന്െറ ഭംഗി. ന്ദിസ്ഗ്ഗു 

ജം--പ്രകൃത്യമേളളതുു്. സരോജിനി യോഗിയെക്കൂടിയും. ആകഷിച്ചു ഏന്നു 

തിന്ന സമാധാനമായി ഭൂഭാധോേഭംഗി ത്ൃരേയും ഹരിക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞ 

ശ്ര്ോകത്തില് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നുതന്നെയല്ല, ശുഭരമൃഭൂമി യോഗിക€ം 



$ 

ക്കമള നിര്ംദ്ദഷേൻഗവസ്ത്റ വണൈന്നും പ്രത്യേകിച്ചു ഈ യോശിക്കു കട്ട 
_കള്ടടെ ഭംഗിയില് പ്രകൃത്യാ രസമുരണ്ടന്നം ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

12. ആകയ്യല് വ ന ശോഭകളിചുള്ള രസംകൊണ്ട്”. അകണ്ണ 
മാനസന്-സന്തുഷ്ട ചിത്ത൯. അതുവഴിക്കുതനെ--നടന്നവഴിക്കതടന്ന. 
തന്നിവന് തന്നെ ഇവന് എന്നു പദഛേദം. ഓവന് നടക്കുന്നതിന്െറ 
കരണം പറഞ്ഞതുമത്രേമായിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നം അതിരന്റ ഫലവും 
ഒന്നുതന്നെയിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും ഒരു അത്ഥാന്രന്യസേംരകണ്ടു 
പറയുന്നു. ഫകകയ്യേംടാഒരു കായയും. ബ്ഡ്ുത്ഥമാം--പലതില് നിന്നു 
ണ്ടാവംം-പല കാരണങ്ങള ലൃണ്ടാകുമമെന്നു സാരം. ഏകഹേതു-ഒരു 

കരണം. ബഹ്ഹുകായുകാരിയാം പല ഫലങ്ങളെ. ഉണ്ടയും തച്ചയ്യാംം 
യതിയുടെ ഗമനത്തിനും മുന് പറഞ്ഞതിനും പുറമേ കരേണങ്ങളുംം ഫല 

അട്ടം ഉണ്ടകേമായിരുന്നേക്കമെന്ന സൂ ചനു. 

13. ചെവതത്തിയാനേവ ൨ടാസ്വലും ഉല്ക്കണയുണ്ടയിട്ടെന്ന 
പോല. നെട്ടതായിവീത്തു--ദീഷശ്വംസമിട്ട. യതി--യോഗി (മനസ്സ 
ടക്കിയവന്൯) ഏന്നു സാരം. 

14. യമി--യേി (മനസ്സ്റ്ക്കിയ ആം) ഇവണ്ണുംടാമുന് ശ്ലോക 
ത്തില് പറഞ്ഞമാതിരി . അന്തരാ-അ കമമേ, ചിന്തയന്ോതുടമുല്ക്കണ്ണ 
യാന്. പുന്തുവാന്-ന്തകൌൊണ്ടോണ്. യോഗിക്കു ഉല് കനണ്ണയുണ്ടാ 

 കുവാന് കഠരണമില്ലഭപ്പം എന്നു സാരം. അഥവാ അങ്ങിനെ സംശയി 
ദക്കണ്ട അവകാശമുണ്ടെനം കവിതന്നെ പറയന്നു. ജന്തുവിന൯് ജീവിക്ക്, _ ഉടലുവീഴുമ വാള വും-ശരീരവേസാനംവ൭ ൦ (സ്ഥൃലസൂകഷ്ട, കാരണശരിീര 
അറം മുന്നും അവസാനിക്കുന്നതു വര അതംയത്ു” മുക്തികിട്ടുന്നതു 
വരെ എന്നത്ഥം പക്ഷേ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കാം) വാസനബേന്ധനം--വസേ 
നയ്യരട്ട കെട്ടുപാട്ട്. തുടരുന്നും-തുടറ്രപകേന. ജന്തുവിനു തുടരുന്നു 
എന്നു പറഞ്ഞതുകെണ്ടട്” ജന്തു സഹജമയേ വികരേം യോഗിക്കുപോലും 
ണ്ടാകുമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

15. അകംടാമമൂള്് , മനസ്സ്. ഒളം ആന-ഓാളം ഉണ്ടാക്കിയ. 
ആതഞ്ഞുംഎത്തി. അനതിദൂരഭൂമീയില്---രധികം അകലെയല്ലാത്ത സ്ഥ 
ലത്ത്. തരുവിലീനമമനിയായ്-മരംകൊണ്ടേമറഞ്ഞ ദേഹത്തോട്ടക്രടിയ. 
ഏത്തടം-ഫ്ൃദയമാകുന്ന തടം. അദ്ദേഹത്തിന്െറ മനക്ഷേ;ഭമുണ്ടാ ' ക്കിയ നെടുവീര്പ്പ് ഏത്തി ഒര00ം45 ഹൃദയം തിരതല്ലി, അദ്ദഹത്തിനു? 



( 

ള്ളില് മാള ംപേഠഴല ക്ഷോഭം ഉന്ദൊയപ്പേഥം മറേറ ആംക്കു തിരാപോ 

ലെയാണു വികരേം ഇള.കിയതു” എന്നു സാരം, അലങ്കാരം അസംഗതി, 

ഇനി ആം ആരെന്ന വിവരീക്കുന്നു, 

16. സ്വന്തനിഷ്ഠതനിക്കപതിവള്ള അന൯ുഷ്യാനത്തിനായി. 

ഈറനോട്ട് --ഇറനോടുക്രടി(നനഞ്ഞമുണ്ടു” ധരിച്ചുകെണ്ടേഷന്ന സരം.) 
ബന്ധുരാംഗരു ചി--മനോഹരമായ ദേഹകാന്തി: തൂവിടചെരിഞ്ഞും 

ഉഷസ്ന്ധ പ്രഭംതസന്ധ। ( അത്തിഭന്റ ദേവത). പവേനാംഗിയോ- 

നം സീ. കം തം തുപമി 

ച്ചതു്. (1-ംംശ്ലോകം നേ ദക) അപ്പോം നായികയെ മൃഷസ്സന്ധ്യ 

യോട്ട് തുപമിക്കുന്നതില് പ്നത്ൃക ഓ ചിത്യമു്ടു്. ഫ്ലെയ്കതന്തടേ-- 

പൊയ് കയുടെ കരയില്. തടേ എന്ന സംസ് കൃഴവിഭക്തി പ്രത്യയഃന്ത 

പദം മണിപ്രവാള ദ്യമയംഗമംണു*. മണിച്ചവം൭.ം ഇപ്പഴത്തെ മലയള. 

കപി കം വളരെക്കുറച്ചു പ്രയോഗിക്ക൦൨൭൭ . ആശാന് പ്രതേകിച്ചും 

മണിപ്പവ:ളം മിക്കവാ൨ം തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്. സപ്ലമൈകൃവചന 

പ്രത്യയാന്തപഭമംണ്ട്. _ മലയാളകവികരം ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന 

പ്രധാന മണീപ്രവാള.പദം. ടം 

17. ആന്റിതുല്ല, ന --ആന്റിതുതക്കണ്ണ ഫന്ന പദക്ഛോദം. രണ്ടു 

പേരും തമ്മില് കണ്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ടപേക്കം ള്ളില് ഉല്ക്കണ്ണയുണ്ടയി 

എന്നും അതു സ്നേഹബന്ധത്തിഒന്റ ശക്ത്കെ ണ്ടോനൈന്നും പറയുന്ന. 

ഇൽ കവിവിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനേസിക രഹസ്യവസ്തുതയകേഠം. 

അലെങ്കില് കാളിദാസനെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കവിതസേങ്കേതം 

മാത്രവ്വമകോം. അലങ്കാരം കാവ്യലിംഗം. 

18 തപേോമേദിതയാഠ---തപസ്സകൊണ്ടെ ചടച്ചവഠം. തല്ക്ഷ 

ണം-ഉടമനെ. ശീതബാധാ-ചളിരിന്െറ ഉപദ്രവം. ഗേപേതമായ് --വിള.റി. 

ത്ധടുതി-വേഗം. കുംഷമദ.--കം ക മപ്രഭയുള്ളതു (ചുവന്നത്). ആത 

പം-ചെയില്ൽ (ജ&ംവെയിൽ). കളിരപചോകേയും ചുവന്നു ഭവെയിലേല്ലം 

കയും ചെയ്തിട്ടും മുഖം വിളിഠി. ഉല്ലണ്ണയലൈന്നു സാരം. അലങ്കാരം 

ത്ൃതതദ്ഗുണം. 

10. തആശാ-ത്തഗ്രഹം. ആഗ്രഹം സാധി്ക്കമെന്ന വിശ്വസേം- 

പേശലാംഗീിട-:സുന്ദരി. . അതിപ്രി യത്തിനാല്--അതിപ്രേമം നിമിത്തം. 

അഴലേകേംഭമ്മദുഃഖമുണ്ട കുന്നരഓാമ്മ. ആശു-വേഗം ജഒരത് പ്രസുന--൭% 
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ത്തകൂളവേ (വാടിയ) പൃക്കളേടടേകടിയതു”, ശിരീഷലതടാനല്ല നെന്മേ 

നിവ. ലതാപദം ശേദ്ലതയെ കുറിക്കുന്ന . ഞഅലമാാരം ഉപമം 

പുവിസ്റ്റേഹത്തിന്െറ ദുഃഖകരമായ സ്ൂരണവന്ന” അവ, ഞടുങ്ങി. 

സ്കരണ ചെട്ടെന്നാള്ളതും തടുക്ക:൯ പാടില്ലത്തതുമയിരുന്നു എന്നു ഉപമ 

യുടെ വ്യംഗ്യ൪. . 

ഉ. സീമയററഴലു --സീമയററ അഴലു (അതിരററ ദുഃഖം) സുചി 

തൃക്ഷമം._ ക്രിയാവിശേഷണം. സൂച്പിതക്ഷേമമകംവണ്ണുംക്ഷേമത്തെ 

സൂചിപ്പിച്ചുകെണ്ട്. അഥാ-അനന്തരം. ഒന്നു ചലിച്ചു-ഒന്ന ഇളകി. 
വാമനേത്രാഭംഗിയുള്ള ഷ്ല്സ്റുകളു ളള വം (സുന്ദരി) വംമംഇടത്തേതു്. 

കരംട-ചലിച്ചു എന്നനപവയം ഓാമനച്ചെറവമൃണാള. ഭംഗിയുള്ള ഇളയ 
തമേരവൂയം. 'നിമിത്തശാസ്ര്രപ്രകാരം സ്ത്രികഠംക്കു ഇടത്തുകൈ മുടിക്കു 
ന്നതു ശുഭസൂചകമാണ് . കാമ. ദാസമഹാകവിരയപ്പേറലെ പുകൃതകവി. 

ക്കും നിമിത്തത്തീല് വിശ്വം സമുള്ള തായിട്ടംണു” മാഹിക്കേണ്ടതു്. അല 
ഒലുരം ഉപ്പമ. 

1. കാഠനനതചസ്വിശി- കാട്ടില് തപഡ്ഡചെയ്യുന്നവ൦ം, ലിന്ത-- 

മുല്ക്കന്റാം ഇവം ചിന്തയറ്രേ വാടിനാഠം എന്നന്വയം. കഠനനതച 
സ്വിനി എന്നതും ബാല . എന്നതും ഇവംം എന്നതിന്െറ വിരശഷണം. 
ഹന്ത!--ആശ്ചയ്യം! കറനന്തപസ്വിനിയായിട്ടും ചിന്തയാനാതിലാണ് 

ആശ്ചയ്യം! എന്തിനേ ഇയ ചോദ്യം സംശയത്തെ കുറിക്കന്നു. കലവ 
ധൂടികം--ചലകന്യകകം. അരന്തരംധാധതി--മന്ദേരേഥം, തആരറിഞ്ഞൂ 
താന് ആക്കും അറിഞ്ഞുക്രടാം അത്ഥന്തേരന്യസം. 

22, തചസ്വിന്ിയുടെ മുല്ക്കണ്റയുടെ കാരണം തനിക്കു അറി 
ഞ്ഞുക്രടെന്നു കവി ഭാവിക്കുന്നതു വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞസാ ക്രട്ടാനാ 
ഞ്. ഇനി അവളടെ കഥ പറയാന് തുടങ്ങു. ഒന്ന നിണ്ണയംടമന്നു 
തീര്ച്ച. ഉഭി്്റമുശഭേയോം--ഏററവും സെൌടയ്യുമുള്ളവം:. കന്ദവല്ലി-- 
കരുക്കുത്തിമുല്ലവള്ളി. കന്ദവല്ലി ഉഭ്യനേലതയാണു. അതു കാട്ടില് നി 
ന്നാലും അതിന്െറ കാന്തി കാട്ടുലതകംക്കില്ലംത്തതുതന്നെയായിരിക്കും. 
അയ്കുമപേമൈ. ഇവഠം കാട്ടില് വന്നിട്ടും നാഗോരികകന്യകയെന്നു മഹി 
ക്കാമെന്നു സാരം. അലമാരം കാവ്യുലിംഗവും നിദര്ശനയും. 

് ൫൭, ഇവറം താപസപൃത്രിയല്ലെസധം നാഗരികകന്യകയംയിഴിക്കു 
ണമെന്നു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഉരഹിച്ചു. നാശാരികകന്യകകളു 
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ഇടയിലും ഇവഠം അസംധരരബണെ സുന്ദരിയസ്നെന്സ് ഈ ശ്ശേകേത്തില് 

. പ്രറയുന്ന, 

അസുലഭാംഗഭംഗി- ദുര്ല്പഭമംയ അംഗ ഭംഗി (സൌ്ദയയം) ഉള്ളവാം. 

ഇന്നും--ഈ ദുഷ് കാലത്തിലും. തരുണിക-യുവതി. പരരിമര് നാഗരിക 

സ്പ്രീകഠം. മിന്നുില്ലി--മിന്നകയില്ലയേമ. ശരദദ്രശാത--ശരത്തിലെ അദ്ദ 

ത്തേ ശാത. ശരത്ത് -ശരല് മാലം അദം--മേഘം, ശാത--മെലിഞ്ഞതു” 

ക്ഷിണിച്ചതു”. ശരല്കലേത്തു മേഘം വെള്ളയായി മിന്നല് മധുരുങ്ങി 
'യിരിക്കുന്നതു സ്വഭാവികമാണ്, . ഖിന്നം-ദു॥ഖിതംം ദുഃഖം കവിഭാവന 

യല് ആദരോപിതമാണ്ട്. തടില്ലത-മിന്നല് കക്കുടി. ശരല്കാലംകൊന്ടെ 

ശഷിണിച്ചാലും മിന്നല് മിന്നും, അന്തുപോലെ ദുഷ്കാലംകൊണന്ടു കിണി 

ച്ചഠല്യം ഇവളടെ സെൌന്മയയും അസധോരണംതന്നെ. അലങം രം ദ്ൃഷ്ണാറന്തം 

24. ഇതില് തചസ്വിനിയുടെ പു ചരിത്രം കറേക്കൂടി വിശദമാ, 

ക്കുന്നു. കൃഷ്ണ റമയ് പണിപ്പെട്ടു. സ്വ ല്ല സൌഹ്ൃദര് നി മ്മലസ്റ്റേഹ 

മുള്ളവര്. ആത്തിയാല്--ദുഃഖംകൊണ്ട്”. ഇ ല്ല യംന്-ഇ ല്ലുയോടുകൂടി 

ത്തന്നെ, മൃതിട-മരണം. വരിച്ചു-സ്വീകരി ച്ചു. ഇവഠം പനിപ്പെട്ട മുചേ 

ക്ഷിച്ചു പേന്നവരും സ്വഛസെയഹ്ൃദരും ഇവളെ .പ്പോടെ യുളള വരുമയേ 

അഛനമ്മമാ൪ ദുഃഖംകെണ്ടു് ഒരൃത്മഹത്വചെയ്ത്കുവാത്ര ഏന്നു സരം. 

2൭. ഹസിക്കതതു"-ഞക്ഷേപിക്കരുതു്. സാഹസിക്യം-സാഹസം. 

കേവലംതിരെ,. ഇവം സാഹസംകട്ടി എന്നു ആരടൃക്ഷപിക്കരുതു. 

സാധചിയയേ ഇവം തനറെറ സ്റ്റേഹം പ്രേരിപ്പിച്ചു ചെയ്തതാണു. അല 

ദരം കവ്യലിംഗം 

26. ധിം ഭ്ധാദ്മാര്ടസ്റ്റേഹിതന്മാര്. അസന്നിഗ് ഭ്ം--നിശ്ചയ 

മായും, അതശ്രുനി കണ്ണുനീര് നിര. ചിരം--വ&രെക്കാലം. മുഗ ദ്വാസു 

ദ്രരിം ദ് ഭ്ധമേടാദഹിച്ചുവര്. ജവളെയോത്തിരുന്നു. ത 1 ര്ച്ചുയായും 

സ്റ്റേഹ് തന്മാര് വളരെക്കാലം കരത്തിരിക്കണെം... പല യുവക്കേോം, വേം 

ക്ഓാ൯കെതിച്ചു സന്തപയരയിരുന്നിരിക്കണം. 

ഉ, ഇട വിധം-മുന്ദ്രേകങ്ങളില് വിവരിച്ചപ്രകാരം. (സകല 

ലോഭനീയം--സക ക്കം കൊയി തോന്നിപ്പിക്കുന്നതു. വ്രതവിശിണ്ണ റം 

വ്രതം (തപസ്സു) കൊണ്ടെ ശുഷ് കരം. ഭാവുകംശിടമഗേള ഗി, ്ം 

നാരം- എന്നതിന്െറ കത്താവു”. ഭശവദര്ച്ചനാ൪ഹ2 9.58 ., വാന് (ദൈവ 

യിന്നു) അരിച്ഛി ക്കാന് തക്കതുു്. അച.മാരം ബച്ലസ്തൂരു ല്ല, 
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98. ജീചിതംശകഠം--ജീവിതാഗ്രഹങ്ങംം. ജീവഗതി:- ആത്മാവി 

ന്െറഠാതി., ജീവഗതി ഓത്്ത--ആത്മവിന്െറ ഉൃല്ഥതിക്കു വേണ്ടി, ദേവ 

ദേവചദസേ വാ--ഈശ്വരപദസേവ. അധിലത-ക ലുഷ്യം. മനോദുഃഖം, 

ഏവം: ഇപ്രകാരം, മുന്വിവരിച്ചപ്രകരേം. ജിവിതാശകറം നശിച്ചു, 

ത€ംവയവു വാടി, ജീവഗതിയോത്തു, ആവിലത പേവേതിന്ന ഇവഠം 

ഭൂമിയില് ഏവം ദേദേവപദ:സവചെയ്തുയംം എന്ന അന്വയം. ഭൂവാ 

സനത്തില് ഇവഠംക്കു വേറെ ഉദ്ദേശം, ഇല്ല എന്നു സരം. 

99, ശാന്ത--സമ-ധാനചിത്ത. സുചിരയോഥ സംയതസ്വന്തേ: 

മീഘകാലത്തെ യേോംഗാഭ്യസേംകെണ്ടു അടക്കിയ മനദസ്സേടടേക്രടിയവഠം. 

കന്തേസുന്ദരി. കന്ത ഇവിടെ എഏറെനാഠം മേവി എന്നന്പയം, സേതു: 

അണ, കെട്ട്. .ഭാന്തി-- അടക്കും. അലങ്കാരം തുമ. 

30. മഹാവ്രത--വലിയ തപസ്വിനി. സിഭ്ധിടചായുസിദ്ധി. 

ത്മയം പരമിതു--ഈ വലിയ ദുഃഖം ഇവം കൊതിച്ചു കായുസിദ്ധി 

ഏവിടെ, ഈ ദുഃഖമെവിടെം കായുസിഭ്ധി ക്ട്ടെന്ത ദുഃഖമജല്ലുന്നു സരരം. 

 ഇതെന്തുവന്േോ-എത്തുകഷ്ടം! ഹിതാത്ഥമയ് -നല്ൃതിന്നായ് . വാമലീല-- 

പ്രതിക്രലമായ കളി. അഥവ മനുഷ്യന്നു നന്മയ്മവേണ്ടിത്തന്നെ വിധീ 

പ്രതികൂലമായി പ്രവത്തിക്കുന്നതായി വരാം. അലദ്കാരം വിഷമം, 

31 ഭഗവദം ്വിപജകജധ്യരനമുാര--ഭധവന്റ പാദമാകുന്ന തമമര 

പ്പുവിനെറ ധ്യന്ദത്തിനെറ ധാര. മറച്ചിടായ്കയാല്--നില്ക്കായ്ക 

യാല്. ഭീനയായ്ഖിന്നയായ്. ശ്യനേടവററിയതു്. തടിനിടനദി. 
തന്വിയാ€ം:ടായുവതി, തന്വിയാഠം ഗതിതടതഞ്ഞു ഭീനയായ് എന്നു 
അന്വയം. ഉപമം 

89, ഹൈമനസരേജം--ഹേമന്തത്തിലെ തമേരപവുവു'. അതു 

മഞ്ഞിനെറ ബധേകൊണ്ടു വല്ലംതിരിക്കും. അവ€ം കണ്ണ നീര് ചിന്തി 
സന്തച്പിച്ചു എന്നന്വയം. വധുവിന്നു--ചെണ്ണിന്നു. അധീരം--മൈയ്യുമി 
ല്യത്തേതു". അന്തരംഗം-ത ഒ. അതിവിഞ്ജ--ഏററവും അറിവുള്ള വം. 

അറിവുണ്ടെ്കിലും ചെട്ത്്റിന്നു ഉള്ളില് മധൈയ്യുമില്ലെന്നു സാരംം മുതു 

പൊതുവേ സ്ത്രികളെ പ്പററിപറയുന്ന ഒരു അത്ഥാന്തേരന്യസേമംയേഃ പ്രകൃത 
വധുവിഠെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പരമാത്ഥ പ്രസ്താവമംയിട്ടേം 

എഎഴുക്കാംം 

9 ദീനഭാവം ഇത കംററിട ഈ ദുഃഖസ്ഥിതി നിക്കി. പ്രതിനിപ്ല 

ഒരമാക്കുവ;ങംതിരിച്ചുകെണ്ടവയവാ൯, സന്നഷ്ിച്ഛൂടഇുനിത്തൂ.. സന്ന 



[0 

കധയ്യും-ധൈയ്യുംപോയവ€ം, തനിയെ ത്തരോട്ടമല്ലതെ (സ്വയം) 
സരസ്സ്സീല് ൭ ചായ് കയില്. ചുലയ്ധിനാ€ം-വായില് വന്നതു പറഞ്ഞു, " 

34. സ്വാമി--നായക൯, രവിടസൂയു൯. തരള വയേ:-- ചപല 

മയേ കാറ൨'. ആമയംതടവിടായ്കുമുഃഖിക്കയ്ക, തത കരസ്തറേമേം 
അവനെറ രശ്മിയുടെ കൂട്ടം. 

ഈ ദ്േകേത്തിനു മൂന്നു് അത്ഥം ഉണ്ടു , ഒന്നു തമമരയെ ഉദേശിച്ചു 
ഉള്ളതുതന്നെ. സൂയ്യുനെ നോക്കി നിപ്ലൂന്ന താമര തിരിയുന്ന ദിക്കിലെ 
ല്ലാം സുയ്യകരം ഉ മുള തുകൊണ്ടു അതു കാറേററര് അലയുന്നതില് ദുഃഖി 

ക്കേണ്ടതില്ലെന്നു സരം. ഇതു പ്രസ്തൃത്ാത്ഥമാണ്ട്. ഇനി രണ്ടത്ഥം 

അപ്രസ്തൃതമംണട്. താമരയ്ക് പകരം ഇതില് പറത്തിരിക്കുന്ന തപസ്വി 

നയെ എടുക്കണം. അവംം സ്വാമിയംം രധിയെ--ഇരശനെ. സോക്കി 

നിച്ലന്നവള. ണു ടധ്യനിക്കുന്നവളണ്ടേ . ത്അവപ്പേം തരള.വ:യു--ചപല 

വികാരം ഏല്ക്കുന്ന. അതിൽ ദ്ദഃഖിക്കേണ്ട. എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും 

ഇരശ്വരചൈതനയമുണ്ടല്ലേം. ഇത്ങിനെ ഒരത്ഥം ജഇന്ദി ഒരര്ത്ഥം; സ്പ്ീ 

തന്െറ നായകനെ ഉദ്ദേലിച്ചു തച്ചസ്സച്െയ്യുകയണ്ട്, ജഞ്അ വം ദുഷ് കാലം 

ന്ദിമിത്തം ദുഃഖിക്കേണ്ട. നയേകനെറ കൈ തിരിയുന്ന ഭിക്കിലും ഉണ്ടു", 

ഇതു നായക൯ അടുത്തുവന്നിട്ടുടകതിനെ സൂചിപ്പിക്കയണെ". അലങ്കാരം 
അപ്പസ്തുതപ്രശംസ. 

35. മിഹിരന്--:സൂയ്യ൯. തതൃത്മശോഭ--ത൭ന്െറ കാന്തി. പക്കം 

സൂയ്യുനു കന്തി, സമര്പ്പിക്കുന്ന തായുള്ള ഉപ്പേഖം ഇുംഗ്ലീഷുകവികളെ. 

അനുകരിച്ചുള്ളതാണു, മധുട:തേ൯. അരുളി-കെട്ടേത്തു. ധസന്ദൃംകൃത 

കൃത്യം. താമര സൂയ്യന്ന കാന്തിയും വണ്ടിനുഃ മധുവും കൊട്ട ന്ന. അതു 

കൊണ്ട താമരയുടെ ജീവിതം ധന്യമെന്നു നായിക എ്ണുന്നു. തനിക്കു് 

അതു॥പാലെ തെറ ത്തൃത്മശോഭ ദൈവത്തിന്” അച്ഛിച്ചും തന്നെ 

കൊതിച്ചു വരുന്ന ഒരാര്ംക്കു തന്െറ ജീവിതസഭാഗഥ്യ മധുവിനെ കെട്ട് 

ത്തും ജീവിക്കുവംന് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏവം നായിക വ്യസനക്കുന്നു. 

അല.ജംരം അപ്പസ്ലത പ്രശംസ. 

36. കോട്ടമറര്--ശസ്ലില്ലാതെയെന്നോ കറവെന്യേയെന്നേമ 

അത്ഥം എടുക്കാംം ആക്ടത്തെ അത്റത്തില് അവിടെയെത്തി എന്നതി 

നെറ വിശേഷണമായും രണ്ടാമത്തെ അത്ഥത്തില് പാട്ടിലാക്കി എന്ന 

തതിനെറ വിധശഷണമായും എട്ടുക്കണം, അപഭീതി--ഭയ മില്ലാത്തേവന, മനു 

ക്യര്ശയംജമനുഷ്യര് പടേണ്ടതയേ. കെളള്തുക. ടഅഥിയനുളള ഭൂത്സാഹം, 



ലത്കി ര്യ 

ചേദറ ആരെങ്കിലുമരയിരുന്ന എങ്കില് കാട്ടില് ഈ മനുഷ്യഗേയമയേ 

പട്ടേകേട്ടാല് ഭയപ്പടുമഠയിരുന്നു. എന്നേ ഭയമില്ലാത്ത യോഗി നേമര 

മറിച്ചു കെതുകപ്പെടു കയാണുണ്ട”യത്ക് . 

നളിനി പുലമ്പിയതു കവിക്കു പാട്ടാക്കി പറയാം. നളീഗി പാടി 

യിരീക്കണമെന്ാ അതുകൊണ്ടു വരില്ല. ഏന്നാല് ദിവകേര൯ പാട്ടായി 

ത്തന്നെ തമതുകേട്ട പറഞ്ഞ് രിക്കുന്നതു കൊണ്ടു നളിനി പുലമ്പിയതും 

പട്ടില് തന്ന എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കന്നു. അതിനു സംഭാവൃത 

ഇല്ലാതില്ല. 
ഒ, വാക്കിലും പൊരുളിലും--പദത്തിലും അര്ത്ഥത്തിലും. രസസ്ര 

വം വായ്യംടാരസം ധാരാളം ൭൭ കുന്ന. എത്തിട്ടം-വരുന്ന. ലാക്കില്യം 

എന്നതിസെറ- വിശേഷണം, ലാ ട്ടില് വഴിക്ക്. മധുരശബ്ദം എത്തുന്ന 

വഴിക്ക്" ചെവി പാത്തും കട്ടില് നോക്കിക്കൊണ്ടം അവന് ലയലീനനമ 

യ”നിന്നു. ലയനീയനംയ് -( പടട്ടിന്െറ) ലയത്തില് ലയിച്ചവനയി. 

98. ഹാ വിശിഷ്ട മുദഗാന.--ഫന്ത വിശിഷ്ടവും മുദുവമായേ പാട്ട്. 

ഇന്നി--ഇനി. അനക്ഷരം--അക്ഷരമില്ലംതെ. നാദമത്രമരയി. ന് ക്രവി 

ടാന്തു ടക്രവാതിരിക്കുക. കയിലിരന്െറ പഠട്ചോലെ സുഖമുദ്ളതം എന്നാല് 

അര്ത്ഥമടഭ തുകൊണ്ട് അതി നേക്കറ€ം വിശിഷ്ട വമെന്നു സ്ഥരം, മരങ്ങ 

&ടെ അലയും (ഉളകുന്ന) തലയും ശാഖയും ഇപ്പകരം പറത്ഞ്ഞോ എന്നു 

തോന്നും എന്ന ഉത്ര്വുഷ പാട്ടിഭന തലകലുക്കി ശരിവെച്ചു എന്നം 

കുയിലിന്െറ പാട്ടിനെ മരകകെണ്ടേ ദിഷേധി്ലു ഏന്നും വ്യംഗ്യം. 

. 39. കാണിടസ്വലുസമയം. ഇത്ഥം--ഇത്ങനെനിന്ം ഏന്ന 

തിന്െറ വിശേഷണം. ആസ്ഥയാത-താല്യയ്യം കെണ്ട്. കാണവേ 

ഉഴറി -കാണുവന്ന് ധൃതി കണിച്ചു. യതി, ഉഴറി എന്നതിറെ റ കത്തവ”. 
കണ്ണരീത് യംല്-സ്വരരിതി കൊണ്ടു”. പ്രാണസെരഖ്യം അരുളൂ മിവ 

സൌഖ്യം കൊടുക്കുന്ന. സജീവയാം വീണതനെനെ--ജീവനുള്ള വീണതന്നെ. 
വീണസ്വരമുഒ& ആ ത്ആളെത്തരന്ന ഏന്ന സാരം. അം.മ്കാരാ രൂപചക.വും 
വൃത്'രേകവം. 

40. വന്ഭൂമി--കറട്ടപ്രദേശം മലിനമമനിടംമലിനമഠയ മേന്ിയു 
൫൭. വ€ം. കട്ടേപ്പദേശത്തുനിനഃ പുമണം വഹിച്ചു ധന്യനുമയി തീനിട്ടുള്മ, 
കാമററ, ഏന്നെ (നായികയെ) ശങംക്രടാതെ തഴുവുക. വന്ൃദൂവില് തദ 

സ്ററസയ്ഭിച്ചു കൃത്യകൃത്യനായിത്തീനിട്ടുള്ള നയേകന് വന്ന ശങ്കംക്രടംരെ 
ത വണമമന്നു വ്യംശ്യം. അലങ്കറരം കവ്യേലിംഗം. 

/ ടോ ി 
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4], കഞ്ജലീനഖഠാരഗോം--വള്ളീഭക്കട്ടീല് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പക്ഷീ 
യുടെപാട്ട്ം മഞ് ജൃഗാനംടമനോഹരമംയചട്ടേ”. ്യഞ്ജിതാശയം-- 
വ്യഞ്ജിതമായ, (ധവബിപ്പിക്കപ്പെട്ട) തആശയത്തോട്ടകൂടി അഭിപ്രായം പം 

തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു്ം കഞ്ജിനീതടംടതാമരപ്പെയ്യേ യുടെ കര. അലങ്കാരം ) 

തുപ്പമ. ) 

49, ആഞ്ഞ-നീണ്ട. ശാഖകളിടയ്യ് ശഖേകളൃടെ അടിയില്, 
ചിന്തയാല് ക ;ഞ്ഞു--വി ചാരംകെണ്ടു ചൂടുപിടിച്ചു. കാങ്മെതു മദനോേരഥ 

മല് മാഞ്ഞുട-കാണുന്നതു മനേരോജ്യങ്ങഥം നിമിത്തം ദൃഷ്ടിയില് പതി 
യാതെ. അലക്കാരം സ്വഭാദ്വോക്തി. ് 

43. കൃശമടോചെവടെ ണ്ണ, തരുതലംടാവൃക്ഷച്ചുവട്ട്. ഇന്ദു: ചന്ദ്രന്. 

ഏകുരശ്നിടഒററക്കിരണം. മാഴ്കിട്ടന്ന-ദുഃഖിക്കുനന. ഏന്നലിഞ്ഞു-- 
എന്നുവിചാരിച്ചു ദയയോടുടകടി. ഏന്നു ഏന്നതിന്െറശേഷം വി ചരി 
എന്നതു” എടുത്തുകൊള്ളണം. സംസ്കൃതത്തെ അനുകരിച്ചു ഈ വിധം 

ആശാന് വേറെയും സ്ഥലുങ്ങളില് പ്രയോഗിച്ചിട്ടണ്ട്. ഏക-ഏകകിനി. 
യമി മ നോനിഗ്രഹമളുടട വന് ആ ഏകാന്തേത്തില് അത്ര സുന്ദരിയഃയ . 

അവെ. ഒററയ്, കണ്ടിട്ടം ' ഇളക്കമുണ്ടായില്ല എന്നു കാണിക്കനേരണു 
യമി? ശബ്ദം പ്രയോഗിച്ച്തു”. അലങ്കാരം മപമ. 

44, ആശു--വേഥം. അവഠക്ക്* ഉല്യലങ്ങളേോടിടഞ്ഞകരിം കൂവ 

൭ ്പയക്കഠംപോലെയുള്ള ൪ ണ്ണുകരം. തനിീംയ വിടന്൯--താനേവിടന്നു 

അവ€ം അറിയതമേത തന്നെ വിടറ്ര എന്ന സാരം. ഉംപ്രമേദംടഅക 

ത്തെ സന്തോഷം. ഉള്ളിലെ സന്തേഷതമമെന്നു പറയുന്നതു സന്തോഷ 

ത്തിഭന്റ ഹാര്ദ്ൂതയെ കാനിക്കാനണ്ട്. അഥ ഉറംപ്രമേദേംപിന്നെ 

ഉ €ംപ്രരമംദമാകട്ടെ. വേലിയേററമാന്ര--ദവ്ലിയേററംകൊണ്ടെ--വളരെ 

വര്ദ്ധിച്ച. അഥ ഏന്നതു ഉത്തരകാലത്തെയല്ല കുറി ക്കുന്നതു. കണ്ണുവിട 

ന്നതിമന്റ ശേഷമല്ലല്ലെം സാന്തഷേമുണ്ടയേതു. കരിം കവള പ്രവ രാത്രി 

യാണു വിടരുന്നതു”. അതുകൈങ്ങ രാത്രിയുടെ നാഥനായി സങ്കല്പ 

ഒള്ള ചന്ദ്രന് കരിംകരവട്ടങ്ങളുടെ ബാന്ധവനെന്നാണ് കവിസമദം തം. 

ചനദ്രനാണ വേലിയേററത്തിനു കരേണം. നായകനെ കട്ടെപ്പോഠം നായി 

കയുടെ കരിംരവ&പ്പൂപേലേ 3 കണ്ണു കഠം തനെ വിടന്നതും ഉഠംപ്രമോ 

ഭം വേലിയേററം കൊണ്ടതുംകൊണ്ടു” യതി നായികയുടെ ചന്ദ്രനാണേ? 

എന്ന ഉറംപ്രേക്ഷിച്ചിരീക്കന്ന. അതുദ്ൂതാംഗി- അ തുടു തസുന്ദരി. 

45, “പരേം-ഏഎററവും. ഒരേവനന്േഅറിയുവാന്. സുസൂക്ഷ്മം 

സൂക്ഷ്മമറിയത്്. പരേം ഏന്നതു ഇഷ്ടശമ്ലത്തിന്ദോടെം രരേവാന് ഏന്ന 

ച 
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ം 9 
തിഥോടെം സുസൂകഷ്യമ ഏുന്നതിനോടെ അനചചയിക്കം. അത്വന്തേര 

ളും; ല് 
46. അവാം അല്പം ജെട്ടി കറ കുഴങ്ങി പിടന്ന സംഭ്രമത്തോ;ു 

കരടി പാഞ്ഞു. തിട്ടമംയ് യതിയെ നോക്കി പാത്തു ഏന്നന്വയിക്കണം. 

തിട്ടമംയ് യതിയെ-യതികയത്തന്നെ. തആആഴിട-സമുദ്രം. അണകെട്ട് 

വാരി-വെള്ളം. അചദംാരം ഉപമ. 

47. ഒഥവനന്േ--ഭഗവ8േന, മഹാനുഭാവ ഏന്നു സാരം. അദി 

ന്നിന്നു--അയിന്ന (ഭയയ്ക്കരയി) നിന്ന ഏന്നു പഭപ്ലേഭം. അഗതി അശ 

രണ. വെമ്മിടാവെയ്ികൊണ്ടു് (യോഗിയുടെ മഹത്വവും മറവം ഓത്ത 

ടേ വെമ്ചിയതു”) ഹേമയഷ്ടി--ചെനേവടി. ദൃദുഹേമയഷ്ടിപോലെ 

ഏന്ന ഉപമ അവളുടെ ദേഹകാന്തിയേയും നമസ്ത്രാരത്തിലുള്ള നിശ്ചേഷ്ട 

തയേയും കുറിക്കുന്ന. 

48. ഒററയായിടകരുങ്ങിവംച്ചം-തമമില് പിണഞ്ഞു ഒന്നായിത്ത് 
൩. സ്റ്രീകഠം വിരഹത്തില് മുടിയെ ശ്രൂഭധിക്കേ അതു” ഇങ്ങനെയക 
മെന്ന് സംസ് കൃതകവികഠംക്കു ഒരു സദേംതമുണ്ട്. കററവരേകഴലു-- 

ഞെരുങ്ങിനീണ്ട തലമുടി. വാര് എന്നതിനു ന്ദിണ്ടു, ഭംഗിയുള്ള ഏന്നെല്ലംം 

അത്ഥമുണ്ട് . തത്പദഭത്ങളില്--അദ്ദേഹത്തിന്െറെ കാലുകളില്. ഉററാ-- 
ശരിയായ. കൃതകൃത്യ--ചെയ്യയേണ്ടതു ചയ്ത്റവഠ. രന് വിരഹജീവിത 
ത്തിെറ മതിയായ ലക്ഷ്യമായ മൂട്! ഉുങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്െറ കരേ 
ക്കല് അടിരെയതേട്ട്കടി താ൯ റിയിക്കണ്ടെതു് അറിയ്യിച്ചു എന്നു 
സരം. 

49. ച്െ൨തു തുന്നിനിന്ഥ-- കരെ വിചാരില്ചൂനനിന്നു. തംക്കരുന്നി 
ന9ല്--ത്തര്ദ്ര ചിത്തതയോട്ട്കര ടി. ധഞ്ചുകയാ- മുന് ശ്ര്ലോകത്തില് പറഞ്ഞ 
വിധത്തിലുള്ള ഭധ്യവതിഒയെ. മാഗ്രേഹിച്ചു-- രനഥഹഫിച്ചിട്ട്. ഉടനെ 
പിന്നിലത്ഞും-:പിന്നേട്ടേമംറികെ സ്യു. അവാളെ ഇന്നമിപ്പിക്കുന്നതിനു.-- 

തവല ഏണിപ്പിക്കന്നതിസായിട്ട്. ഹസ്തൂസംഭഓഞയല്---കയ്യുമട ആം 
ശൃംകൊണ്ട്, യമി ഓതിനാന്-:പറത്ഞു. ഏണീക്കുക ഏന്നു ആംഠാം 
കണിച്ചു ഏന്ന സരം. ഷു 

൭0. (യോഷിയുടെ) സ്തരം ആജ്ഞയതിനതേംസ്റുഷ്ണമംയ കല്പന 
കൊണ്ടു പൊങ്ങിയും. നഷ്ടൂദചഷ്ടതകലന്ാചേഷ്ടശേകയിയില്ലയ്മ 
കെണ്ട്. തങ്ങിയും-:ഇടയ്യ്യപൊങ്ങന് പാടില്ലാതോയും (സ്തംഭിച്ചും ഏന്നു 

. സാരം) കഷ്ടൂമായ് --കഫ്ട സ്ഥിതിയില്. ദൃഷ്ടൂയത്ന--:ദ3ുഷൃൃമയേ യത്തത്തോടു 
കൂടിയവ (ം ചണിപ്പെട്ടയത്നി ക്കുന്നു എസ മറ൮ള്ളവഴ്മ കണോവുന്നവിധ 
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ത്തിലുമ്ളൂവ0ം) ആയിട്ട് (അന്തുകൊണ്ടുതന്നെ) ദയനീയമായി അ൯കയ' 

നീയ യായി അവഠം ഏണി റവ. 

51. ഏണീററച്പംഠം അവറം ഏന്തു ചെയ്തുവെന്നു ഞഅതിമമനഹേര 

മായ ഒരു സ്വഭധേവാക്തി കൊണ്ടു വഗ്ല്ി ക്കുന്നു വല്ലലം-മരവുരി. 

ചേറിട-പിടിച്ചു. പഭദരേണു--കലോിലെ പൊടി 

59, ആഴഭിമതന്൯--സമ്മത൯. ത൭൯റ പ്രിയന് ഏന്തു പറയുമമെനംം 

മഹാനയേതു കൊണ്ടു അദ്ദേഹം തെറ ഈ പ്രപൃത്തിയില് എന്തു കരുതു 

മെന്നും അവക്കു വിചരേമായി. ത്ാഷ്്ിട സന്തേഷേംം മൌനഭേദം 

ചെയ്ത്ാസംസരരിച്ചു. 

൭൭, മംഠാലംഭധിനി--:സഫഹോദരി, നിങ്ങരംക്ക നല്ലതു വരട്ടെ. 

യോഗി അവക്കടെ ഒരു സദഹദേരിയെപ്പേലെ കാണുന്ധ എന്ന ഭഗിനീ" 

ശുഭേ! ഈ പദങ്ങം കറിക്കുന്നു. ം തുംഗമോദം ഇയലുന്നുഞഠ൯--എനിക്കു 

വലിയ സന്തേഷേമായിരിക്കുന്നു. മുനിപുത്രഭശ നക്സ് യിര തപേസ 

സന്താനത്തെപ്പേലെയുള്ള വം.  യഷികുമരേദശനേോ" എന്നായിരുന്നു 

ആദ്യത്തെ പാഠം. €ല്ഷി'യല്ല മുനി" എന്നതാണ് ഇവിടെ ചേരുന്നതു. 

34, അവന് സ്വയമസംഗനാകിലുംസ്വതേ, നിസ്സറംഗനാകിലും 

സ്ൃന്ദമന്നേം--ഒഴുകി വരുന്ന. വനഭംരു--കാട്ടുതടി, വാരിമേല്൯--വെള്ള 

തത്തിന്മേല്. ആ മുഴിയില് വെള്ളത്തില് ഉള്ളതായി പ്രസിദ്ധിയുള്ള ചുഴി 

യിഷ മന്ദം ആജ് ഞചേല്േ--പതുഭക്കെ ചെന്നു പററിയതുപേല്േ. അവ൯ 

തത്ത രോല്ലം നായ് ഉത്തരം കേഴംക്കുവാ൯ ആഗ്മഹമുള്ളവനായി. നിന്നു 

തേോ--നിന്നപോയി. യോഗിക്ക് ഉത്തരം മകഠംക്കുവാനുമമ ആഗ്രഹം 

അനി വ്വായുമായി തുണ്ടായി. അദ്ദഹം നില്ല നിര്ബന്ധിതനായി 

പ്പോയി എന്മ സാരം, അലങ്കാരം ഉപമം 

൭൭, ഏ൯ സിയതിയദല്എ൭തന്െറ ഭാധ്യത്താരം വിചധിവശാല് 

മുന്നില് അണതഞ്ഞും-മുന്നില് വന്നിട്ടും. . ഏ൯ന്പ്രിയനിവ൯ എന്നെ അറി 

ത്തേതില്ല. സന്നവാംസ നന്--വസേനയറഠറവ൯. വസേനകഴം അററ 

മഹശേയനയേതു കൊണ്ടു” അദ്ദേഹം മുനുള്ളു സംഗ തികളെ.ല്ലാം മറന്നചോ 

യിരിക്കണം ഏന്നു അവാം ഉയഹിക്കുന്നു. അഹോ എന്നതിലെ അതുഭൂുതം 

കേവലം യോഗോ മുനയുള്ള സംഗതികളെല്ലം മഠന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു മായ 

മുള്ളതല്ലം അ ഒദിരന മറക്കത്തക്കവണ്ണ്നും അയ്യയ്മ വസേനുകറം അററമഹാ 

നായ അദ്ദേഹാത്തട്ടേമ, ആഭദരതിശയത്തെ കുറി ക്കുന്നതുമ്നേം 



ട് ഷ്യ 

൭9൫. ഏവം രാത്തൃം-ാഞ്ടനെ വിചാരോിച്ചും. അഥ വീത്തുംാരന$ 

വീപ്ലിട്ടും. ആന്നിടും ഭംവചപേലം ജവം അഅടക്കിയും--ഉ ണ്ടാകുന്ന അനു 

രശേദ്വാപല്യത്തെ വേഗം അടക്കിയും, പരിശങ്കമന്ദേയമയ് വള ഒര ശം 

യോട്ടക്രടി (തനേ പഠയുന്നതിനെ യേംഗി എങ്ങിനെ എടുക്കുമെന്നു തീവ്വ 

യില്ലാത്തതു കെണ്ട ഭയത്തോട്ട് കൂടി) പഠവനാംഗീയയേ അവ്വറം അവ 

നേട സവേധാനേം പറഞ്ഞു. 

൭1, ഭിഷ്കംാജഗ്യം. ഈ വടിവിയന്നവന്നപോല്-:ഈ ത്തകൃതി 
.. രോ 

യെടുത്തു വന്നതുപേലൈ. ഭവാന് ദപ്ാനായി--ഭവാനെ കണോറരയി. 

എറെറ ഭാ്യം ഒരു ശരീരം ശടുത്തതുപോലെയംണെ അത്ഭതയ ഞൊന് കരു 

തുന്നതു്. അങ്ങാണ് ഏര൯റ ഭശ്യം ന്ന സരരം, ൂ 

8, പ്രഠണനോട്ടം--പ്രാണനേടുകൂടി. അതായതു ജീവിച്ചിരികഷെ 

ഞാന് കണേവനേ കൊതിച്ചു ഇവിടെ കേണുവാണെ എന്ന അന്വയം. 

ത൫൯റ പ്രാത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഇതു ഈശ്വരന് സാധിച്ചുതന്നതം 

ണെന്ന് ഉത്തരാദ്ധത്തിചെ അത്ഥാന്തരന്യസേത്തിനെററ സരേം, 

൭൭. സന്പയസിച്ചഭവും--അ്ങ സന്യസിച്ചുച്ചേംം. ആ സ്ഥയാനന്ോ- 

സ്ഥായിമൂലം. 

60. ഇടരാന്ാടുഃഖിച്ചു മെഴി.ംഴത്ങി (വാക്കുവരാന് വിഷമം 
ട്ടു കെണ്ടേ) നിന്നു കമ്ണ്നനീ൪ രൂവിശാഠം (ചൊരിഞ്ഞു) ഏഎന്നന്പയ. 

ഭാവശാലിക€ം-സ്റ്റേഹമള്ളവര്൪. പിരിത്തെ കൂടിയാല് --പിരിഞ്ഞൂപേയിടു 

പിന്നെ തമ്മില് കണ്ടല്. സുഖാഭയം--സുഖത്തിനെറ വരവു് . പീംം 

ലമാംവല്ലതെയിരിക്കും. അത്ഥ ന്തരന്യസേം. 

൫1. ഭൂരിബഷ്കേപരിപചടേലം--ഭൂരിബദ്രയംകെണ്ടു തതൃകെ ചുവപ്പും 
യതുു്. (കണ്ണുനീ൪ വളരെ ഒഴുകി എല്പാടവം പുവന്നതു് എന്നു സരം. 
പരിതാഭയേളട്ട്--പുള്സ്റശോഭയോടുക്ൂടി. ഉഷസ്സില് പ്രഭ തത്തിര. 
മുഞ്ഞൂത൯ധരേ തആന--മഞ്ഞിന്െറ ധരേയുള്ള. പനിനീര്സുമേപമം-- 
പനിനീര്പ്പ പോലെയിരിക്കുന്ന, മുഖം ഏന്നതിന്െറ വിശേഷണം. 
പനിനീിര്സുമോപമം ഏന്ന സമസ്ത പദത്തിലെ പനിനീര്സുമം എന്ന 
തിനെ മത്രേം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതണ്ട്. 'പൃരിതഭേയെടുഷ സ്സില് മഞ്ഞു 
ത൯ ധാരയാന്ന് എന്നതു അത്തു വ്യകേരണ ദഡ്ലയ9 മുഴുവന് ശരിയംയ 
പ്ലയോഗോമല്ല. “അന്ധനംം കുരുപതിനദനന്൯' മുതലായതു പോലൈ ഇട 
മാതിരി പ്ുരയാഥങ്ങം കവികം ചിലപ്പം ഭച്ചയ്യുവേണ്ടു്. 

] 
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62൦ പൃരാഗത രു ത: പണ്ടു കിത്തു വിചാരിച്ചു. കാതുകം 

പഠരമംന്൯൩--വകൂര കരുകംപ്പെട്ട. ചരേശൈശവകഥ ല്ല്യാമനേഹേര 
മായേ കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥതന്നെ. ചേനം-ചയംജിച്ചവാക്ക്. അവ൯ 

കനി ഞ്രു--അരുളി. 

63. പരേവും-ഏററവും. കലന്നെഴു-കലന്നിട്ടുള്ള. കണ്ണം- 

ഇതിനു ഇവികട ശബ്ദും ഏന്നത്ഥം. സ്മൃതികമ്മ. ഭവനം-വീട്ട്. 

സ് മൃതിയില് വരുന്നാ--മാക്കേന്നു ഏന്നു സരം. 

64. സ്വയം അറിഞ്ഞിടത്തേതു--പറയതമെതന്നെ ആറിയത്തേതു”. 

സഖിടസ്സേഹിരെ. ൭ശെശവകാലത്തെ കഥയ്യ് യോജിച്ചതാണ്” ഈ 

സംഞബ്ചേധോന. ശങ്കംകരുന്നവല്ലിയായോര അറിയാത്മമാതോരി മാററം 

വരും. ഭരതുചോലൈയാകണു നളിനിയിൽ വന്തിട്ടുള്ള മറേറം“ അതു 

കൊണ്ടെേരേ യോഗിക്കു തെറ ബാല്വുകാലത്തിലെ ഇംജയെ കണ്ടപ്പം 

കമ്മ വരാഞ്ഞതു ഏന്നു അാദ്ൃഹം സമരാധനേം പറയുന്നു. ഈ മദററം 

സ്റ്ര്കരംക്ക സഹജമാണ്. പുരുഷന്മാരുടെ ബാല്യവും യരവ്വനുലും 

തമ്മില് ഈ മതോിരി വ്യത്ൃസേമില്ല. ഏന്നാ൯ തരമ്ുകൊന്ടെല്പ നളിനി 

യോഷഥിഒയെ കണ്ടല്പയേം തുടരന മാമ്മി ച്ചത്. “ഇപ്യനരൂപമോരുവനന്േ 

നാരിമക്കേ നയനം സുസൂകഷ്യു'മയത്ഥാണ്ത് തിനു കരേണാമയോി കവി 

പറയുന്നതു്. ണാം കാവ്യഖിംഗം. 

69. സ്തം 
66. ത്തൃയതത്വം അറിവിന്നും ആറഠ-- അറിവും വര്ഭധിച്തു. 

പോടോയതു-_ചോട്ടെ ത്തൃയത്ു ഏവം പര ്ലയഭം പോട്ട് ഏണതു പചേരേട 

എന്നതി വെറ സംഭാഷണക്രൂപമറഞ്ഞ്. . ഏന്തു: ഏനകെണ്ട്ട്. യോഗ 

നളിസികയ കണ്ടയുടനെ അറിയാ ത്തതിനു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം 

മാഡ്രമ്റു മുള്ളു . ളി യോഗിയെ ഇറ തെരുകകിനു കവി പായുന്ന 

കരം മത്രമല്ല മക്ക്”. നളിന്ദി യോധോിയെ കണോന് കൊതിച്ചു 

ത൭ന൬൩െ വാഴ്കയയോിരുന്നു. യോഗഥിക്കാകേട്ടെ പ്രയം മാറിയതോട്ടേയടി 

കയ്യു വം മാറി, തെറ ഇഷ്യുടെ കയ്യും തന്നു അമുദഹം മറന്ന. 

67. ഓതുകിന്നതു-- ഇന്ന്. അതു ഒടതുക. അഥവാ--പക്ഷേ, ഹേതു 

കോംക്കുവതു വൃഥാ (വെര്ത) അത്ഥമേതിഗേോ നീ തനിഞ്ഞൂം-:.മുതോ 

പംയ്യേയ്യിനു നി ത്തുസനിഞ്ഞു. നിജകമ്മസിതരംയ് --രവരവരടെ ഒ. 
ലു 

ചച്ച കു നഗര്, ഉ. ൧൨൮൭ (൭) - പി 

ട്രാ ന ൭ ക്ട 
ി ര് മയ ശു യു ഹ... 

1 ശ്ീഴിക. ആത്മാ. ധര്രമുക്കൂുവ൪ 
ലി ല് 

ക 
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 ജന്മമെടടത്തവര്൪. ഏതുമാഗ്ഗും ഇയലാം-ഏതുവഴിയ ൈടുക്കുത്തേതു”. 

ഏതു വഴിയും" ഏടു 5 മെന്ന സാരം അലങ്കരം അത്ഥാവ ്തരന്യസേം. 

_ ൫8. ചിട്നെയെസ-പിന്നെ ഒരു കയ്യും ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒരു 

പകരമേതിനേ-ഏദതം ഒരു ഉപ്പക്ഠനത്തിനു' ഏന്നെ ഒത്ത്, അതു” 

എതാണ്. _നക്കിനി ഞാമടദൂഹത്തെ ഓത്ത കാരണം താവം പഠഞ്ഞു 

കഴിഞ്ഞു. തു” രദ്ദേഹത്തിശ മനസ്സ്ിചയിട്ടില്ലാത്തതുേ ലൈമ്യണേ 

ടട അദ്ദഹം “ഈ ച്ചു പം ചാദിക്കുന്നതു് . അന്ൃജിവനുത പിട. അനധീവരു 

_ പകരിച്ചും അത്ഥാ; ത്രബ്വഡേം. 

69. മാലുടാദുഃഖം. ചെറ കുര. അകന്നും എന്നാലും ഉ ളില് 

ആശ തടവാ൭തെ ദൃശ വഴിയില്ലാതെ വാടിയും ക്ഷീണിച്ചും യതി. 

ന്നെ നോക്കിശാഠം. ആലപിച്ചു--മേല് പ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഇതു യതി 

എന്നതിന്െറ വിശേഷണം, ലേലകണ്ണം--തെണ്ടേയിടറികൊൊണ്ടു് . 

രനോക്കിനാഠം എന്നതിന്െറ വിഴ9ശഷണം. അത് ലോലലേോചന---മററ 

വും ഇളകുന്ന കണ്ണു ദംഭ്അേട$ുഷ്ടടിയവഠം. നോക്കിനാഠം എന്നതിന്െറ 

കത്താവു” ഇതു”, അവളൂടെ കണ്ണുകളുടെ ഭംഗിഃയയും പ്രത്യേകിച്ചു അതു 

കളടെ അപ്പേഴ്തെ സ്ഥ്തിയേയും കണോിക്കുന്നു 

10, നുവ്യം-പുതുതു”. പരിധിടപ്പഭാചക്രം. അനുശഷണം-നിമിഭ 

ഷം3 താവം. ക്യ ഒവ്യശീം മംഗള ശീല 

കുണ്ണയയ്ടവ്യകലയായ് - അവൃവസ്ഥിതരസം-ഇന്ന മനോഭാവത്തി 

. ലെന്നു പറയനേപാടില്പാത്ത തരത്തി൯, 

71. ഭൂരി: അധികം. (വളര 10- ശ്ലോകത്തില് “വ്യവ സ്ഥി 
തരസം കഴത്ങി' ഏന്ന പറഞ്ഞ നായികയുടെ വികാരമാററങ്ങളുടെ 
പ്രതിഫലനമാണു .൭വിളില് ഉണ്ടായതു. അലങ്കാരം തമ. 

72, തെല്ലനിന്നു:സ്വല്പനേരം നിന്നു. അരുണകാന്തിട-ബഃലക്കേ 
ന. ത്യ | ഴ് 

രശ്മി. ഹിമശികരോപമംമഞ്ഞി൯തുള്ളിപേലെയുള്ള പ്രയോ ഗവിശേ 

 ഷത്തിനു 61-ഠം ശ്ശോ കം യ്തിന്െറ നേട്ട നോക്കുക. മുദുഹസേ വും-മന്ദസ്തി 
തവും, അശ്രരവും--കണ്ണു നീരും, ആന്ന--തആന്൯കൊണ്ടു്” ചംരുവംണിയധം 
മെല്ലെ മെഴികഠം ചെല്ലിനാഠം എന്നു അന്വയം, അലം ഉപമ. 

19, ആയ! ഇതു ഭത്താവിനൌരപ്പംലെയുട്മു ആക്ധോട്ട ചെയ്യന്ന 
സംബോധനമാണ്ട്. മല്ഗതം-എന്െറ മ മളിചുളതു”. 'ആയുമംകിലും 
അയ്മുമംകിലും--കെള്ളാവൂന്നതാതണ.ങിലും അല്ലെങ്കിലും. 

നി 
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14. പരേമുള്ളിലഴലദയിമ ട്ളില് വലിയ ദു:ഖമാകയാല്, ജീവി 
തംഭാരമായി. പറയാതെ ഒഴിക്കുകില് പറയാതെ വിട്ടാല്. ത്രുകീ' 

ല്ാദാരം തിരുകയില്ല. അതുട-ഭാരത്തെപ്പുററി പറയുവ :നുള്ളതു കേം 

ക്കുവാന് ഇവക്കു. ധരയില്ടാഭൂമിയില് ഭവനൊഴിഞ്ഞു വേറരേം 

ഇല്ല. താ൯ അനന്യശരണയെന്നു സാരം. 

15. ആഴുംഅഗഥാധമായ. ത്തൃത്തിടദുഃഖം,. ക ഥി ക്കില് പറയു 

കില്. ഈ തഉയഴ:-ഈ അവസരത്തില്. അതു ഭവാ൯ അന്യഥാ ഓക്കം: 

തെററിദ്ധരിക്കും. ഞന പാഴില് മാതിടുകയോ--ഫലമില്പതെ (ഫല 

മില്ലെന്ന അറിഞ്ഞുകെണ്ടുതന്നെ) പറയുകടയാ, വ'ധിക്കു ചീഴടങ്ങി 

വിരമിക്കയെ--വിധിപോലെയാകടട്ടെ ഏന്ധവെച്ചു പറയാതിരി 39൭. 

വരം-എതാണു നല്ലതു. 

16, പരനുള്ളുകട്ടേവാ൯ട:സ്വന്തം ഹൃദയം അന്യനു മനസ്സിലാ 

ക്കിക്കൊടടക്കന്േ. ഉപായമെഠന്നുമേ-ദരു ഉപായവും. ഈശ്വരന് നരന്നു-- 

മനുഷ്യന്നു. തന്നതില്ല--തന്നിട്ടില്ല. ഇതു സാമാങ്യതത്വമായിട്ടാനട പറ 

യുന്നതെങ്കിലും തന്െറ മുളള യോഗി മനസ്സിലക്കേന്നില്ലല്ലോ. അഥവഃ 

തനിക്കു തന്െറ ഉള്ളു” അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സ്സിലാക്കുവാ൯ സ്വധിക്കുന്നി 

ലല്ല ഏന്നണ്ട് ഇതിന്െറ സരരം. നളിനി ചോദിച്ച മുപകരേം 

ഏതാനൈന്ന യേഗോി ചോദിച്ചതും നളിണിയെ ഇതു പറയുവനേ പ്പേരി 

പ്പിച്ചിരിക്കണം. ഭാഷ അപൂള്ല്റമെന്നു പറഞ്ഞതു പൊതുവെ ഭാഷയെ 

പ്യററിയാണ്ട് അത്ഥശംയാല്--അത്ഥം ഒക്കുമോ എന്ന ശങ്കകൊണ്ടു്. 

ഈ ശ്രോകത്തിന്െറ മുത്തരാദ്ധം മലയള ഭാഷയേയും ഈ കവേ 

ത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിപ്പംയമംയും കവി മദദ്ദേശിച്ചിരിക്കും. 

"7. അറിഞ്ഞിടായ് കിലും അറിഞ്ഞി ടാതെയാനൈട്ടിലും, എന്െറ 

ഹൃദയം ആയ്യന് തെററി മരേകില്--തെററി ഭരിച്ചാല്. ചെറ൨മേ ചൊവ 

തിയില്ലടടട്ടം പൊവക്കാ൯ സാധിക്കയില്ല. പിന്നെ ഞാന് മണ്ണിലും 

വിണ്ണിലും-ഭൂമിയിലും സ്വശ്ലുത്തിലും. പറധകില്ല--പഠഠത്തേവളംല്ല. 

8. അതി ദൂനയായി ഏററവും ഖിന്നയായി നിന്ന. നിന്ന എന്ന 

തിന സംസാരം നിവത്തിയിട്ടെന്നും അത്ഥമെഴുക്കമം. വരാം ശി--സുന്ദരിം 

യതിത൯ പാവനംമുഖാംബുജംടയേഗിയുടെ പരിശുഭ്ധമായ മുഖാംബുജംം 

കേവലം കരുണയ നോക് രണയോടുക്രടിത്തന്നെ. 

റ അന്പഥമതി--തെഠഠിഭ്ധരേണം മന്യ ദുഖം. നിയതം-നി 

ശ്ചയം. കബ്യാ-വിവഹേം കഴിയാത്തവ€ം. വടു-ബ്ൃഹ്മചാരി. അനവഭ്യം 
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ഏലുകില്ല--ഭദബുഭ്ധീ വെയ്യ്യയില്ല. അറിക അറിഞ്ഞാലും. ആത്മ 

വേദികഠം--ആത്മ ജ്ഞാന്ദിക€ം.. ഏലുകില്ല എന്നതി൭െറ കത്താവു”. 

) 80. അവം ആടല്--:3ഃഖം. ഒട്ടവെടിഞ്ഞു--കുറെ ഉപേക്ഷിച്ചു 

സത്വരം-വേഗത്തില്. ധെയ്യുംതേടി--മൈയ്യം അവലംബിച്ചു. സുമ 

ത്തു വില്ട:വ സന്തകലേത്തില് . പവനത്തിലും. കാടടത൯നട്ടവിലും മ ഭ്യാ 

നത്തിലും കാട്ട്ന്െറ നടുവിലും. പാടിടം--പാടടന്ന കയിലുപേോലൈ 

പാടിനാഠം. വസന്തകാലത്തില് കയില് കുട്ടിലായാലും ഉ ദ്ാനത്തില 

യാലും ഭേദമെന്നേ പാടും. അതു കയിഛിന്നു” അത്ര ഉത്സാഹമുടള കാല 

മാണ്ട്, നടിനിയും ഇപ്പേറം മൃത്സാഹംകൊണ്ട നഠാരത്തിലൊ കാട്ടിലൊ 

എന്നു നോക്കതെതന്നെ തന്െറ ഉള്ളില്ുകെതു തൃറന്നുപറയുന്നു ക്യിലൂ 

പോചെ എന്ന ഉപമകൊണ്ട് അവളുടെ ശബ്ദുമാധുയ്ക്കുത്തെ മാത്രമല്ല 

ഉത്സഹേത്തെയും കുറിക്കുന്നു. 

81. വത്സ്ലടവത്തേച്യമുള്ളവനെ. തയ്യ ഏന്നു മാത്രമെ മുന്പു 

വീളീക്കാന് കഴിഞ്ഞുള്ള. ഇപ്പം നായകന്െറ കരോേണ്യും കണ്ടിട്ടു 

വത്സച എന്നു വിളിക്കാന് ധൈയുപ്പെടുന്നു. സമക്ഷം ക ണ്ണിനുമുഷില്. 

അതോക്കയാല് ഞാന് വ്യഥ മറന്നു മെന്നു അന്പയം. അതു ഭഗവാന് 

സമക്ഷമായി വന്നതു”. എന്നുമല്ല-എന്നുമാത്രമല്പ. അന്നു-പണ്ടു നാം 

വീട്ടില് വംണതു മനംതുടന്നതു പോലെ ഞാന് കരുതുന്നു, 

ഴം വേചേന്ട-പ്പസരി പ്രൂര്മവന്. അലങ്കാരം __.വി ശേഷോക്തീ 

83, ഭൂരിപൃക്കഠം-: അധി ൭ം പൃക്കഠം. 

൫4, ഡ്റുപ്പം. 

85, ചാടേകാര൯_പ്രേമസംബന്ധമയോി നേരംചോക്കേ പറയുന്ന 

വ൯. പെണ്പക്ഷികരം പാടാറില്ല. അതുകെണ്ടേ പേടയെ പരിഹ 

സിച്ചു എന്നു അത്ഥം. പേട പൂവനെ പിരിയാതെ ഇരിക്കുന്നതിനെ മുദദേ 
ശിച്ച കളിയായി പരിഹസിച്ചു എന്നും വരാം. നളിനിക്കു ചാട്ടവാ൯ 

സാധിക്കും. പേടയ്യ പാടുവാന് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് നളിനിയെ 

അപേക്ഷിച്ച പേട മേശേകാരിയണൈ. ന്ന പരിഹസിച്ചു എന്നും വരംംം 

86, സ്സൂഷ്്ാ. 

81. എണ്ണിടുന്നു--രഓാത്തിടുന്നു. പീഡയംംവണ്ണം-- വേദന ഉണ്ടാക 
തഅഗവെ।ധം. 
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88. ആയ്യന് മുടന് ഗന്തുക.മന് അങ്ങ മടരന പേഠകന് ഭാവി 
ക്ടനാ. എതിര്വാത്യ (എതിര്കാറവ)പോലെ ഞാന് അന്തരായം തട ഏ 

കിലം-:ഏകിയെങ്കിലായി, വരുത്തിരയെങ്കിലായി, വരുത്തുവാന് സാധി 

ക്കുമെന്നു ത്ര്ച്ചയില്ലെന്നു സരം. എതിര്കഠറവ മകനേ പേകേന്നയാഠം 

നില്ല, നില്ലല്ലെം. ി ; 

89. സഹചരന്കൂട്ടകരേ൯. വിയുക്തനായ'”ട: പിരിഞ്ഞും ഗജജി 

തംടഇടി. ചന്നഠകുമരി-പമ്വിന്കുട്ടിം അലങകംരം ഉപമ, 

90. പിതാക്കം-മാതാപിതക്കേന്മാര്. കാത്തുഴന്നുകത്ത്തേ ദു%ുഖി 

ചു. എന്നെ കര്രേഴന്നു എന്നന്വയം. അവര് അഴത്രം ട്രാകതവംടഅവര് 

ദുഃഖിക്കാതെയും. ഈ മന്നില് ഒരിടം അയനേലുമെന്ന് --ഈയ ഭൂമിയി ലൊ 

രിടത്തു് ആയുനുണ്ട, യിരീക്ഷമെന്ന്., ഉഴന്ന-നിശ്ചയിച്ചു. ഞാന് 

ഉടലുവിടാതെയും ത്ത ത്മഹത്യചെയ്യാരത എന്ന സാരം. വാണുടപത്തേ. 

91), ഹര്ഷം-സത്തോഷം. എന്നെ സദത്താഷിപ്പിക്കുവാ൯ 

അപ്പന് വളരെ നിഷ്ടരര്ഷില്ചും ഏന്നാല് ഞാന് ഖിന്നയായ് വള.ന്നര. 

അലജാരം ഉപമ. 

99, യൃവത്വം-യയവനം. എന്മുത്തി യുവത്വം അന്നു എന്നു 

യുവത്വം എന്െറ മുത്തി ആന്നും എന്നും അന്വയി ക്കാം. യുവത്വ കത്ത, 

വാക്കകയ്യാണു” അധികം സരേസ്യം. അലങ്കാരം ദൃഷന്തേം, 

99 പിീവാഹനിശ്ചയം കാതോിലെത്തി-:വിവാഹനിശ്ചയം കേട്ടു 

(കേട്ടമാത്രയില് എന്ന സാരം) കാതരശേയ--ഭയദപ്പുടവറം. 

04. ആഴംഅനു”-അഗറധമ:യ കരുണ, സാത്വനം-സമാ 

ധാനം. തഅസാധ്യരോഗി'കം (തീരാരോഗക്കാര്) ദഷധമകററിവാ്ട്ം 

എന” അന്വയം. അലങ്കാരം ദഷ്ന്തേം. 

05. ശാന്തമക്േദ്ദരിതം-ശാന്തം ച. പിന്നീട വിവരിക്കന്ന 

സാഹ സതത്തെ ഓത്തു പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്ട . വിശി ബ്ചതസ്വാന്തയാ 

യ് -ഉറച്ച മനസ്സോട കുടിയവള.യിട്ട് (ദഡനിശ്ചയത്തോടുക്രടി എന്നു 

സാരം.) ക ദനല്യംദുഃഖമകേന്ന ഉളി, മരുവാന്--വലിച്ചെടുക്കു 

വ൪൯. ധ്വരന്തംട: ഇരുട്ട്. തടാകതടം-പെയ്യേക്കെ. 

98. ഭഷയദനിശ്ചയം- ഭയങ്കരമായ നിശ്ചയാം നിശ്ചയം ശ്രവിച്ചു 

എന്നതിനു നിശ്ചയത്തിെറ കഥ ടോട്ട ഏന്നത്ഥം. തആൃകലത്കേതഭയമം 

രസഃദയനാ-ത്ൃകലം (വ്യസനം) അത്ഭുതം, ഭയ ഈ രസഞ്ങമൃടെ ഉയ 

ത്തോട്ട കുടിയവന്.യ രസങ്ങം വര്ദ്ധിച്ചവന് എന്നത്ഥം കഥാകഠം 



 ര് ഉ] 

ക്ര ന്പാ0ം മേല്ൃറഞ്ഞ വികാരങ്ങറം രപ രൂ പത്തിലാണ് അനഭവപ്പെഴ 

ന്നതു്. അതുകെംണ്ടാണു് തത ംല-ദീകരള രസങ്അഭായി പറഞ്ഞതു്. 

077. ലദ്വേകം മരദയഷെം ഉറങ്ങി, നമമു ന്നിഭീകരം (കാലരുപിത്തെ 

പപേരച ഭനദംതമയേ എനം. കാലദേവതതരയപ്പേംലെ ഭയങ്കരമായ എന്നം 

അത്ഥം പറയാം) കുരീരുട്ട്” .ആകമുടി--(സവ്ത്ര വ്യപിച്ച ) സൂചി. 

' യേററകീില്--സു പീ ഏററാത കരടി. എന്നടല് അറിഞ്ഞിടാതെഎഭ൯റ 

ശരീരം തഅറിഞ്ഞിടടത്ത സ്ഥിതിയില് സുപികെൌണ്ടാല് തഅതതു' അപ്പേരേം 

അവടെ ശരീരം അറിവ നില. അവളരട നിശ്ചയത്തില് അവം 

അത്ര ഏക ചീത്തയായി അന്നു മന്ന സാരം. 

08. വി.പസിചആരും അറിയകയിീലെന്ന വിശ്വസിച്ച. 

ഫണ്ണിര്നേന്--വി ചരിച്ച. ഭതഭാവി കരം ഴ് ഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്ന 

തം. സത്രപംമ'ഇജദയംടകടീ. ഉഡുഗന്അം-നകത്രക്കുട്ടങ്ങറം. 

വലിയ അകൃത്യം ൭ചെയറന് പേന നക്ഷത്രങ്ങളെ. കണിട്ട കന്ണ്ണുട 

യ്മ്ലന്നതംയി ഷെ ദസീയര് കവീയം ഉ ലേഖിച്ചിടണ്ട്. 
[॥ 

09 നി ത്ഭാസരനാഭത്ചനങ്ങമ -ഹ പോം ൫൧൫൮൭൭ ത്തകഠശ 

സഞ്ചികള് (നക്രത്ത്ങടെ) ബത--കഷം. ക്യിതവവസ ഭൂമിയിലെ 

അവസ്ഥ. നിങ്ങ മ൦ത്നീട--നിങ്ങം ഒ:ക്യില നി ഞലടെ മാതിരി 
നിത്വഭാസ്വരത്വം ഭൂമിയീപില, ഭൂമീയികല സറിതി വളര കഷ്യമാണ* 
എന്ന സാരം. ഞഅത്വനത്ഥവരശഞ്ന്൯്ത” ഒരു വാക്യമായി എടുക്ക 
ണം--ടഞന് വലീയ അഗത്റയ്തിന് അധീനസഹിപ്പേ;യി, ക്ഷമി 

പ്പീന് കൃത --ഈാ കൃത്ൃത്തെ (അതായതു തആആത്മഹതയര) നിങ്ങറം 

കമി ക്കു വിന് വ് 

100. പീന്നുടന്ടപീന്നെടരന. അഗാധറതയമാംട ആഴമുള്ള 
വെള്ളദത്തോട കടിയ. തീത്ഥസീമയില് കടവില്. ആത്ത യാല് ൧3%ഖം 
കൊണ്ട്. ചരമപ്പാത്ഥിതം-അവസാനപ്രരേത്ഥന. ഏവം--ത൭ പറ 
യുന്നവിധം മൊഴിയിലൊ., മനസ്സീലെം ഒതി--പഠയുകയൊ--വിചാരി 
1] ചെയ്ക -രണ്ടിലേതംണ ണ്ടായതെന്ന് മമ്മ യില്ലെന്നം അഥവാ 

അപ്പേഹംതന്നെയും അറിവില്ലെന്നും സരം. ഒറത്ത--തര൯റ ജീവിതേ 
ശനെറ കഠയ്യം മാത്തു എന്നു ഭാവം. 

101. ജീവിതേശന്-പാണനനായകന്:; അനുഗഹിക്ക അവന് ഏന്ന  പദഷ്ലേദം. ശധിരിജേട 10൨ തീദേവി വപഞ്ഞു--ദുഃഖംക്ണ്ട് ഇയവിധ 



വ 

തുനിവതാം എന്നതി നോടുകടെ അന്വയി ണം, അംബിദുകടഅമ്മ., 

ലേംകജനനി ഏന്നു സാരം. 

102. കാണേകില് പു കമാം--കണണ്ടാല് രോമാബ്ചേമുണ്ടാകുന്ന. 

കയ.--- ആഴമുള്ള സ്ഥലം. ത്തണകൊംവതിനു--ആണ്ടചോകേന്നതിന്നു. 
പ്രണയചശംപ്രണയബന്ധം. അര്ത്ഥന്തരന്യാസം. ര 

103. ചണ്ടിതന്പടലി--പായല്ക്രടം. ആഴും- താഴന്ന ഉ പരിക 

മുകളില്, കരുങ്ങീയെന്നു ഇണ്ടലാറ്രഴറി (൮ൃയസനംകൊണ്ടു സംഭമിച്ചു) 
ഞന മാത്തു (വിചാരിച്ചു എന്നന്വയം. 

104 അത്തല് വിസ്പയവുമേറെനണേവും ഞ്ഞാന് ഇയന-എനിക്ക, 

ദുഃഖവും അതുദുതറം വ&രെ നാണവുമുണ്ടായി, ക ചഭരം-ഭാരിച്ചമുടി 

കാന്തിമതി--തേജസ്വിനിയയേം 

105. അമ്ധിയന്നു-- ക. രേണ്യത്തോടുക്രടി ( അതുഭകാണ്ടുതന്നെ) ഭയ 

മൊംനീങ്ങി (കാരുണ്യംനിമിത്തം ഭയമില്ലതേയി എന്നു സാരം) ഇമ്പ 

മേകിട-സന്താഷമുണ്ടക്കി ക്കൊണ്ട്. അവം സസ്തിത. പുഞ്ചിരിയോ 

കരടി ഒന്നു നോക്കി എന്നു അന്വയം. മുമ്പിലപ്പോം ഉഭിച്ചപെങ്ങീടുന്ന 

അവ്പിളിക്ക ഹതി൪ (ആയ) നതാംഥി (സുന്ദരീ)യയേ അവംം എന്നം 

പുവ്വ൯ലാവാകൃത്തിഒന്റ ചേര്ച്ചയായി തഅഅന്വയിക്കണം. നതാംഗി 

യാം അമ്പിളീക്തില് (തആണ്ണ) ഏന്നു അന്വയിക്കാം. വാസ്ത്രവത്തില് 

ചന്ദ്രന് അപ്പോം ഉദിച്ചു ങ്ങ ണ്ടായിരുന്നു എന്നു എട്ടക്കംം, അത്ജി 

നെയരല്പന്നിരുന്നാലും മ പമയ്മു, ദേഷേമില്ല. അഹോ എന്നതു യേഗോിന്ി 

യുടെ യോഗ്യത ഒറത്തീട്ടള്ള അത്ഭുതത്തെയോ തന്െറ തതത്മഹത്യ തട 

ഞ്ഞതുരകൊണ്ടെള്ള കഷ്്ത്തെയോ കറിക്കുന്നു. യോഗോ നിയം ഈ കഥയില് 

പ്രധാന പത്രേമണ്ട്. നായകനെ സുയുനേട്ടേം, നായകഖയെ ഉഷസ്സ 

ന്ധ്യയോട്ടം, യോഗിനി യെ ചാന്്രനോടം ഉ പമിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രത്യേകം 

മറക്കേണ്ട താകുന്നു. 

106. നിഷ്യപുന്ട" അരികില് വനെ നിഷ്ഠ യോടുക്ൂടി (ഗ്രഭ്ധ്യ 

പുവ്യംറ അടുത്തു കാത്തിരുന്ന്. (യോഗിനി യോഗശക്തി കണ്ടേ മറ൨ 

പിഷത്തിലോ നളിനി ആത്മഹത്വഭചയ്യന് ചേോകേന്നതായി അറിഞ്ഞു 

അലെങ്കില് ഉയഹിച്ചു അവളെ. രക്ഷി ക്കാ൯വേണ്ടി കുത്തോിരിക്കയമയിരു 

ന്നിരിക്കണം. മുന് ക്രടി. തടഞ്ഞാല് അവറം നില്ലയയില്ലെന്നും തആത്മഹതാ 

ചെയ്യമ്വോം പിടിച്ചനിവത്തിയല് അവളെ അവളുടെ നി ശ്ചയത്തില് 
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നിന്നു .പിന്തിരിക്കാ൯ കഴിയുമെന്നും യോശിന്ദി വിചാരിച്ചിരിക്കണം.) 

യോഗിനി അടുത്തു യേംഗാജ്യംസം ചെയ്തു തറമസിക്കയായിരുന്ന എന്നു 

അര്ത്ഥം പറയുവാ൯ നിവൃത്തിയില്ല. യോഗിനിയുടെ ആശ്രമം വളരെ 

അകലെയായിരുന്നു എന്നു പിന്നീട്ട് പിശദമ കുന്നുണ്ടു് . ധൂമം തൊ 

ഴി സാഹസം, ഇഷ്ടമായ മൃത് -തമൃഗഹിച്ച മരണം. ദിഷ്യൂം--വിധി. 

അലങ്കാരം അര്ത്ഥാന്തരന്യസേം. 

107. ആണ്ടു--വലിച്ചു. കഥാ3ചദിയാതെ-വിവരം ചോദിക്കാ 

തെ കൈവിട്ടു്-- (പിടിവിട്ടു) നിന്ന ഏന്നു പൂട്ല്റ്റവാക്യം. അതു--കഥ. 

നിജവൈഭവങ്ങളാല് തന്െറ സാമര്ത്ഥ്യങ്ങള.ല് അല്ലെങ്കില് യോഗോ 
ശകതികളഠല്, 

108. ജാ൯ടനനത്തവസ്ത്രം. പകന്ന--അഴിച്ചുകള ഞ്ഞു (ഭേശ്യ 

പരമാണു.) വല്ലൃലം-മരവുരി. മംറി മുടുത്തു ., (ഇഴറ൯ മാററി പകരം 
വേറെ ഒരു വല്ല, ലം ഉടുത്തു ഏഎന്നത്ഥം) ആ മഹതിയെ തുടന്ന-തആൂ മഹ 

തിയുടെ പിന്നാലെപോയി. വേവമെയ് -വേറെ ശരീരം. നിയതിനല്ലി 

ട്ടന്നതും-വിധിവശാല് കിട്ടിയതും. പേറിടവഹിച്ചു പരേതദേഹി 

പ്പോല്-മരിച്ച ജിവനെധപ്പോലെ അവഠം ആത്മഹത്യയില്നിന്നു രക്ഷ 
പ്പെടതു് മരിച്ചിട്ടു വേറെ ശരീരം ഫടുത്തതി നേടു തുമി പറയുന്നു. 
അലങ്കാരം ഉപമ. 

109. അധ്വഖേദ.--വഴി നടക്കന്നതിലുടമ ബുദ്ധിമുട്ടു്. ആ തപോ 
ധന കനിഞ്ഞു വാത്തകം ചെന്നു എന്നു അന്വയം. ചിത്രഭാനാ-സൂ 

യ്യൂ൯. മുദായചേലം-മദയപവതം. ഞഞ്ങറം ഒരു കാട്ടിലും സൂയ്യന് മു ദയ 
പവതത്തിലും എത്തി. (നേരംവെളുൃത്തപ്പേം ഞങ്ങം ഒരു കാട്ടില് 
മുത്തി എന്നു സാരം.) അലങ്കാരം ക്രിയംസമുച്ചയം. 

110. അന്തരംഗഹിതനാംമനസ്സിന്നുപിടിച്ച. ഭവറനൊഴിഞ്ഞു-- 
ഭവാനല്ലാതെ. ഇവ€ം--ഞാ൯. പ്രനയഹീനമാനസം-പ്പേമഭംധംവന്ന 
മനസ്സ്. പ്രണയഹീനമാനസം ശൂന്നം പറേം കണ്േന്നുന്ട്, അതിന്നു 
ഇഷ്യയനം പോയവരുടെ അതായതു വിരഹികളുടെ മംനസം എന്നത്ഥം 
എഎമ്കിചും--യാഴെ$ന്നിലൂംം അലങ്കാരം അത്ഥാന്തരന ന്യസേം. 

ച്ചു കീത്തനീയഗുണം-സ്ത്രതിക്കുത്തക്കു ഗുണങ്ങളോടുക്ൂടിയവഠം. 
ശമന്നെ തപേംവനംചേത്തര--എന്നെ തചോവനത്തില് കൊണ്ടുവന്നാക്കി. 
ഇതു സംസ്കൃതൃശൈലിയെ അനുകരിച്ചുള്ള പ്രയേഗേമണ്ടേ ം ആയ്യനെ 
അനപ്പയാത- നയ്യമന പിന്ത്തുടന്ന ധള്ായ. 

റ് 
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112, മുടയാടാത്തൃശൂമംം അന്യ ഭാരംമയു ലേഭേ വയമില്ലരേത. അത്യ 
ല് ഴു ല് ം 

ദാരമായ (മഹത്തായ) വ ദ്യ,എന്നം ആച, മുദിലു”ടടുമഘക, വൃഷ്ടി: 

മഴ. സിദ്ധായാഗിന '--സിഭ്ധിയുമമ യേഴഗിനി. അലങ്കാരം ഉപമ. 

1] 13. പങ്ചെവൃത്തി ക: അഞ്ചിന്ദ്രീയങ്ങളുടെ വ്യാപഥരങ്ങം. ഒര 
െ ലു ക 

ന്വഫാ--ദ!ധസ ൨. നെത്മുവച്ചുട മനസ്സ് രുത്തി. ഉ ഏതരുപ്പേോമയംധന 

വലിയ ത പസ്സമാതൂരമായ ധനം. അഞ്ചയിക്കാശേഖരിക്ക. പിന്നഞ്ചുവട്ട 

മിഹപുത്തുകാനന.- ിന്നെ അഞ്ഞുകൊല്ലം ചംഴിഞ്ഞു അല.ങ്കരേം 

പയ്യായോക്തം. ഴ് 

114. കാമിതംവയംട ആഗ്രഹം സാധിക്കും. പ്രേമമ:നാടസ്റ്റഹ 
ി ലല് ി 

മുള്ള. ഗുരുവി൯ പ്രസ ഭമോഗുയവിരെറ പ്രസാഭദമാണു. ശിഷ്യര്ലകേ 
രില് കേഷമമുലംക്ഷോേമകാരണം, അകാരം അപ്രസ്തുതപ്രശംസ. 

1]. മംഗലാശയമശുദചിത്ത. പിന്നെകഴിഞ്ഞെശ്ശോകത്തില് 

പഠഞ്ഞതായ അനുഥഹം ചെയ്തുതിന്െറ ശേഷം. അന് മിത്തംകരരണ 

മെന്ത്യെ; എന്തിഗോമൃന്തിനെന്നു നിശ്ചയിക്കാന് പാടില്ലാത്തവിധ 

ത്തി. അന്തരാ-അക൭െ. 

110. തചസിയില് ടത പസ്സുകലേത്തു. ഗെയരിയോടുശ്രീപവോമി 

യേടേ (മമ്മ) ഭധുഷ്യഹേമിടകമദേവന്ം പുഷ്ൂഹേത'ത൯ വൈരി 

യായവടുവി൯--ശീപചരമേശ്വര൭ന്റ. സമാഗമം സന്ദശനം. എന് 

മതിയില് മനസ്സില്. ദുവ്യാരമായിടതടയമന് പ്രയാസമായ വ് ധനത്തില് 

സ്വൈരമായ്--ന1൪ബംധമായിട്ട് . മുഹുഃ ആവത്തിച്ചു. ഉദിച്ചിടുന്ന-- 

പൊങ്ങിവരുന്ന, ആസമശഗേമം എനിക്കു വിണ്ടും വീണ്ടും ഓമ്മ വരുന്നു 

പന്൯ സാരം. ശ്രീപരമേ:പര൯ തപസ്റ്റചെയ്യുന്ന കാലത്തു കമരെ ദഹി 

പ്പിക്കയുണ്ടായോി. ആ വിവരമറിഞ്ഞു ശ്രീപവേതി തപസ്സൂതുടങ്ങി, അ 

പ്പേ0േം ഒരു ദിവസം ശ്വീചരഃമശ്വര൯ വട്ടധിന്െറ വേഷത്തില് ശ്രീചാവ 

തിയെ സന്ദരിക്കയും ഒടുവില് സ്വന്മരൂുപം പ്രത്യക്ഷമക്കേയുംച്െയ്ത്കു. ത്ത 

കഥയാണു നളിനിക്കു ഒമ്മവരുന്നതു്. കാഠമവൈരിയായ ശിവനോട്ടള്ള 

പ്ി ൭ & ി ക് 
ഉപമ യോഗിയുടെ ൭൭ പരശ്യമഹിമയെച്പുററി നക്കിനിക്കുള്ള ബഹുമാന 

ത്തെ കാദിക്കുന്ന. എജ്മീലും ഒഴുവില് ശിവനെ പഠ്വതിക്കു ലഭിച്ചതു 

പോലെ യോഥിയെ തനിക്കു ലഭിമുച്ചക്കമെന്നു റളിനിക്കമ്ള പ്രത്യാശ 

യേയും അതു കുറിക്കുന്നു. 

117. ഭധഗണമദ്ധയഭൂവില് നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിന്െറ മഭപ്യസ്ഥാന 

ത്ത്. കൂപ്പിയ എന്നതി ഃസഃടാണു് ന്ന്൯ എന്നതിനേോടല്ല അന്വയിക്കേ 
൨... 

ണ്ടതു്, വസിഷ്യഭാമിനിട അരുന്ധയിഭേവി (അരുന്ധതി നക്ഷത്രത്തെ 
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വസിഷ്ഠ നക്ഷത്രത്തിര൯റ ദയ്യയയിട്ടന്നേ വെച്ചിട്ടു ത്. എല്ല, സ്വീ 

കരീക്ക, നിദ്രയില് ഉറക്കത്തില്. സ്വപ്പങ്ങഥം ചിലപ്പോ ഒക്കുമെന്നു 

കവിക്കു വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കം, അഥവാ അതു കവ്'സഭജോതാനുക 

രണം ന് 

118. വിരമിച്ചു-നിവത്തി. നൊടുമാഗ്ലഖിനയായ് എന്നപചപോല്- 

വലരെ വഴിചോംയി ക്ഷീണിച്ചിട്ടെന്നപേംലെ. ഭാരമൊഴിഞ്ഞചേല്േ- 

ഭരം ഇറക്കിയഫചേലൈ. ഒന്നു ഇളല്യ-കുറെ വിശ്രമിച്ചു (ഭാരം ചുമന്നു 

വളരെ നടന്നശേഷം അതു ഇറക്കി വിശ്രമിച്ചതുപോലെ, ദീര്ഘകാലം 

കൊണ്ടു നടന്ന തന്െറ ദുഃഖഭാരം പറതഞ്ഞൊഴിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

കഥ ദീ൪ഘാനരം പറഞ്ഞതു കൊണ്ടു മ ക്യണത്തെയും കുറിക്കുന്നുണ്ടു്. 

നെടു വീപ്്ിയന്നവം-അവം നെടടവിപ്പീട്ടു. 

119. ഭംവം-അത്തര്ഗ്ഗതം. വയ സ്യാസ്സ്റേഹിത: അഴലാന്നിടാ 

തെയും-അവര് ദുഃഖിക്കാസ ഇടവരുത്തതെയും. ആവിലേതരംതന്മ 

നസ്സ്റ്-ശുഭ്ധമായ അദദ്ദഹത്തില്െറ മനസ്സ്. അലതഞ്ഞിടാതെയും ഇള. 

കാതെയും. ഈ വിധം--താഴെ പറയുന്നമാതിരി. 

190. വാഴ്വതിന്നെഴുന്നമുലം-വഴഴ് വതിനുള്ള കാഠരണംം. അന 

ലും-അധികം സാഹസം എന്നതിന്െറ വിധശഷണം. ഏതുത്നേട്ടെ-- 

ഏന്തുമാകടെ; എന്തായാലും. 

191. വൃത്തി--തെഴില് . 

189, നിജഥതാഥേത്അഠം--തേന്െറ വരുംവരാഴികകം. ഈശ 

ിശ്ചയം: ഇരശ്വമരല്ലു. അവന്ന ആശ നി്ലവുമയ് വരുന്നു. 

ചിലപ്പോഠം ആശിീയാതെ ത്അമീഷാവും വരുന്നു. (ചിലപ്പം ആഗ്രഹം 

 വെവതെയംകുന്നു: ചിലപ്പം ആശിക്കാതെതന്നെ ഉദ്ദേശം സാധി 

ഗ് 

ക്കുന്ന എന്ഥ സാരം.) 

193. സ്വന്തകമ്മവശായ'തിരിഞ്ഞിട്ടന്ന--സ്വന്ത കമ്മം അനു 

സരിച്ചു തിരഞ്ഞുകെണ്ടിരിക്കുന്നു. ബഫ്ുജീവകോടി കം-:-അനവധി കേ 

ടിജീവന്മാ൪. അന്തര ഭ.ം-ത്തകറശം. തആകശേത്തില് പറന്നുകൊണ്ടി 
രികക്ക ദന്നിനേട്ടേ ചേരുന്ന അണുക്കളഠാണ നാം. അണുക്കളെ പ്പോലെ 

യാണു നമ്മറം. അണ്ണക്കഠം അന്തരളേ ഗതിയില് തമ്മില് കൂട്ടുന്നതു സ്വാ 

ഭംവികുമണ്ട്. അതുദപലൈയണു ജീവന്മാര് തമ്മില് ഒട്ടന്നതും. 

12444 ഫഎങ്കിലും--കമ്മദധീനനായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ത 
മ്മില് കെട്ടരപടടന്നവരംണു ൩൭29൦ എങ്കിലും അറിയതെ, ദേഹിട-ജീവന് 
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സ്റ്റേഹമിയന്നുടസ്റേഹമന്നേ. സന്തതംടഎടപ്പോഴം. സാഹസങ്ങം തുട 
രന്നാ-തൃടമ്ങുന്നു. ഈശകൃപയലഭൈ വകാരുന്യത്തല്േ.  തന്മഹദേമാ 

ഹനി്ര൭ ണരുന്നനാഭംവരെടാതന്െറ വലിയ അജ്ഞാന ഉറക്കം മുണരുന്ന 

നാ€ംവരെ. . 

1915, ഭവതി ഇങ്ങു ( ഇവിട) കട്ടില് മരു മഹാനുഭാവതന്൯ 

ക്രട്ടിലഠയ് (അതു) ഭാഗ്യമായി; ഞാന് പേക്ട്ടെ. ശന്തി--സമാധാനം 

ഭവിക്കട്ടെ. ഇന്നിയും-ഇനിയും. വിധിടദയാഗം. ക്രടിയാകില് വിധി 

ഇടവരുത്തകയാണെമ്കില്, അഥ--പിന്നെ. കാണ്കയാടോകണേംം, 

19൫8. അവന് ഇപ്രദാാരം പറഞ്ഞുനടക്കുവാന്൯ ഒരുവ്പെട്ട. ആ 

വം മുടനെ, പരിതപ്പയായ് വരെ ദുഃഖിച്ചു. വെളത്ത്--വിളറി. 

മണ്ചാവപോലെ. ഹതകന്തിയായിട കന്തി പേയേവളയിട്ട്. ക്ഷ 

ണം-ക്ഷണനോേരം മിഴിച്ചുനിന്നു: 

197. ചിന്തനെന്തേ-മനോവേദനയോടുകൂടി. തൃഴറിവേഗത്തില് . 

യാത്രചൊല്പമോ? അദേഹം പോകേന്നതുകൊണ്ടെേള്ള മനേദേവദന 

നിമിത്തം അവം8 യാത്ര പറയുവാന് സാധിക്കയില്ലെന്നത്ഥം. ടീരുഃ- 

ഭയമുള്ള. അവരം യമിയെ തടുക്കുമേ?േ ഭയംകൊണ്ടെ അവക്കു 

യമിയെ തടക്കവാനും സാധിക്ടയില്ലെന്നത്ഥം. സ്വന്തസഭഹ്ൃദനയ 

അ്അറം--തന്െറ സ്റ്റേഹവും മയ്യദേയുംം ഓാത്തു--രത്തേഴല്. ഉഴന്നാപെ 

ട്ടെന്ന്. അവാം ഏത്തരചയ്യം-അവറംക്കു പെട്ടെന്നു എന്തു ചെയു 

സാധിക്കും. സ്റ്റേഹം ഓത്തോല് പോകാന് സമ്മതി ച്ചകടാ. മയ്യാദമയാ 

ക്മഷ്വേരേം തടയാനും നിവൃത്തിയില്ലെന്മ സരേം, ഹാ! കഷ്ടം നടന്ന 

വ൯ാ--അരവന് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. 

198. കണ്ടടന്൯--അവ൯ നടക്കുന്നതു കണ്ടിദ്ദ്” ഉടനെ. കര€ം 

തരവന്നപോലെഴുന്ന--ഹൃദയം പിളന്നമാതിരി ഉണ്ടകോന്ന. ഇണ്ടല് 

എറിഠാദുഃഖം വര്ദ്ധിച്ച. അദീമ നമറ൨--അഭിമഠനംവിട്ട് , നാണമി 

ല്ലാതെ. കുണ്ണയാം കരരിപോലെ--3ഃഖിതയായ നാരപക്ഷിയെപ്പേലെ 

(നാരപക്ഷി ഉറക്കെ ീശസ്വരത്തിലണ്ടേ ശബ്ിക്കുന്നതു്.) ദീനമാം 

കണ്ണദമംട--മീനുസ്വരത്തോടുക്ൂടി. ഉറക്കെ അഴുതു--മ ച്ചത്തില് കരഞ്ഞു 

കൊണ്ട് . അവം ഒതോിനോം--പറഞ്ഞു. 

190. ഭവാ൭ന്െറകടാവകേണുപേഅങ്ങയുടെക്ൂട
െ കേണുവരു 

ന്നതയേ. ഹൃദയനീതനായ"--ഹൃദയത്താല് നയിക്കപ്പെടിട്ട (കേണുപോം? 

എന്നതു ഫൃദയനീതനായ് ഏന്നതിലെ ഫൃദനപഭത്തിെറ മത്രം വിശേ 

ഷണമരയി എടുക്കണം, €ഇതും തഅന്ധനാംകരുപതീനന്ദനന്'ചോലെ
യുള്ള 
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പ്രായോമാണേ) പ്ര"ണ൯--ജീവന്. ഏന്നെ വെടിയുന്നിതെ-ഞാ:ന് മരി 

ക്കനാ ഏന്ന സാരം. ജലം താനുപോം ചിറയെ മത്സ്യമെന്നപേല്--വെ 

നി തസേപോകുന്ന ചിറയെ മത്സ്യം ഉപേക്ഷി ക്കുന്നതുചോലെ. അല 

രം തഉപമം 

130. വായുവില് അകന്ന--കാറ൨കെണ്ടേു അകന്ന. ക്രവിആഞ്ഞു 

തടവുന്ന -കവിക്കൊണ്ടു ആഞ്ഞുതപ്പുന്ന. ഏവംമു൯ദ്റേകേത്തില് പഠ 

ഞ്ഞമാതിരി. ഉ ൯മുഖി--ഉ ൯മുഖിയായിട്ട്, മുഖം മേലേട്ടേപിടിച്ചുകൊ്ടെ” 

പുലമ്മിയെത്തിടചുലമ്പിക്കെണ്ട ചെന്നു. ഭൂവില്-- ഭൂമിയില്. തല്ലഭം-- 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാരേം ഉപമ. 

131. ഏടന്റ ഏകധനമങ്ങ് പനിക്കുള്ള സവ്ൃസ്വവും, ജിവനു 
ങ്ങ് എന ജീവനും, എ൭൯റ ഭോഗമതു.-ഭോഗവും, എനെ റമേറുക്ഷവും. 

൫൯റ ഈശ 1--എന്െറ നാഥ, ഈ പദാണുജത്ത്ന്െറെ സീമ-അങ്ങ 

യുടെ ഈ പാഭസ്ഥാനേമാണ്, ഈ പദേമാണു്., ഇതുചേകോില്--ഈ കുലു 

പോകില്ം അങ്ങു നടക്കു കില് അങ്ങുച്ചോയാല് ., ഇല്പഞാന്--ഞാന് 
പിന്നെ ഇല്ല. ഞാന് മരിക്കും എന്നത്ഥം. അലങ്കാരം മംലാരൂപകം, 

192, ആര്ദ്൯ ആയയന്--ദയാലുവായ അങ്. അന്യഥകേരുതി- 

മറവവല്പതും കരുതി. ഈ സന്നയൈയ്യമയ--ധൈയ്യം കുറഞ്ഞ എന്നെ 
(ധൈയ്യും കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടു പറയേണ്ടതു ഏനിക്കു പറയുവാന് കഴിഞ്ഞി 
ല്ലെന്നു വരാംം ഏന്നേം ഇനി ജീവിക്കാന് സാധിക്കാത്തവളെ ന്നോ സൂചി 
പ്പിക്കുന്നതായി ഏടുക്കണംം) ത്യജ ക്കെ ലട പേക്ഷിക്കല്ലെ. ഒരു ശിഷ്യ 
യധയി നിത്യവും യൂടെ താമഡിച്ചു പാദശു്ര്രഷചെയ്യുവംന് മമത്രേം അനു 
വദിച്ചുല് ഞാന് കൃത്മത്ഥയാകും ഏന്നു ഉത്തരാര് ദ്ധത്തിന്െറ സാരം. 

193. ഇതുമൊഴിഞ്ഞു” നഖംപചാശ്രരവാല് നഖം ലൂടുന്ന (അത്തു 
ഷ്കൂമായ) കണ്ണീരിനാല്. സതി-ചതിവ്രതയംയ അവാം. കോമളം, 
തല് ചദം--കേോമള മായ. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കരുനയനച്ഛൂ. മേല് പ്രകാരം 
പറഞ്ഞു. അവ€ം കരഞ്ഞു ഏന്നു സാരം, അത്ഥന്തേരന്പസേം. 

194. കൃപണഭവേം-ദീനഭമവം. പാഴഴില്--വെവതെം, ഫലമില്ല 
തെ. അഴൽ (ദുഃഖം) ആകുന്ന ആഴി ആഞ്ഞഴെലോ (സമുദ്രത്തില് വിണ്ട 
മുങ്ങിറ്പേ ഭല്ലെം) അലങ്കാരം കാവ്യലിംഗവും രുപകവും, 

190. പാവനാംഗി-- പരിശുദ്ധ (പഴഷ്ക്കരാത്തവളെ. എന്നു സാരം.) 
ലോദനീയംട-കൊതിക്കുത്തക്കതു്, ഭാവിയാസ്ത്ത്ുട:അതു (സൌഗ്ൃദം) 



പം 

“ ഭാവിക്കരുതു” (വെക്കരുതു'.) ചിതാശവങ്ങം--പട്ടടയിലെ ശവങ്ങംം. 
അശുഭനശപരങ്ങ:--അശുഭങ്ങളും അനിശ്ചിതങ്ങളമയേവ (ശരീരാദി 
കളില് എന്നു സാരം) ശവങ്ങളില് പൂവുപോലെ ശരീരാദികളില് നിന്െറ 

സ്റ്റേഹം വെക്കരുത് ഏന്ന സാരം. അധങ്കാരം ഉപമ. 

136. അതില് സ്ന്റേഹംമൂലം (ഏകമയേ സത്യത്തില് സ്റ്റേഹം കാര 

ണം.) മോഹനം ദവനസംഗം (മോഹിപ്പിക്കുന്ന ലേകേബന്ധത്തെ) 

ഞാ൯ വെടിഞ്ഞു എന്നന്വയം. 

111. ആഫ്ലൂസത്യനാ--സത്യത്തെ (പരമത്ഥവസ്തരവിനെ) സാമ 

ക്ധാല്കരിച്ചുവെന്നു്. അധവിയേഗേമംം-വേര്ചെടരത്തതായ. സുഖംപ്രാ 

എമാം--സുഖം കിട്ടും. രഹസ്യം ഓതുവാ൯ഞാ- രഹസ്യം പറയം, 

ആഫ്ലുസത്യ൯വിയേഗേമംം സുഖം പ്രാപ്ല്മാം എന്നതാണു” ആ രഹസ്യം. 

ആഫ്തുന്--വ്' ശ്വാ സയേോധ്യേന്ം ജ്ഞാനിം ദ്പ്ദീപശിഖപോലെ. തെളി 

ഞ്ഞ (തെളിച്ച എന്നും എടുക്കാം) വിളക്കി൯ ജവാലപോലെ തുപമ. 

198. ഫ്ൃതയായ്ട-തആകഷിക്കപ്പെട്ടവള യിട്ട്, അപഹ്ൃതച്ചിത്ത 

വൃത്തയായിട്ട്”. ദിവ്യൈക്യനിര്വൃതികരോജ്ജ്വലാനനം-അലെയകിക 

മായ ഐകൃസുഖത്തെ കെഴുക്കുന്നതും പ്രകാശിക്കന്നതുമായ മുഖം. അവ 

൭൯ ആനനം ഫൃതയായ് നോക്കിനിന്നു എന്നേം നോക്കി! ഹൃതയംയ്' 

നിന്നു എന്നോ അന്വയം. വാക്കിഠലേപരിമേയം-വാക്ക കൊണ്ടുചറവസേ 

സാധിക്കാത്തത്. മഹാവംകൃതത്വംടാമഹാവക്ൃത്തികന്റ പെരും. 

തത്വമസി (അതു നീയാണു. അതായതു ബ്രധ്മം നീതന്നെ) എന്നതാണു് 

മഹാവക്യം. ശശ്വേതംനിത്യം. തത്വം എന്നതിന്െറ വിശേഷണാംം 
തി 

130. ശദംപോയ് സംശയം തീന്ന ശിശിരധായുേ--ശീതക്കാറ൪. 

പുളകം അംചരിച്ഛു-രോമഞ്ചേം തുണ്ടയോി. പദംഹീനാ-ചപേമില്ലത്തേവം: 

ഘനനാദേൃുഷംടഇടിനാഭംകെ്ടു വിടന്നതു” (പൂവിടന്നതു) കട 

ഷിനന്െറ കൊമ്പുചോലെ അവം വിറ. ശിശിരവായു രണ്ടുപക്ഷ 

ത്തിലും യോജിശ്കം. അവളുടെ പുള കത്തിതന്െറ സ്ഥാനത്തു കടമ്പിന്െറ 

പുയിടരുന്നതും അവനെറ സംസാരം ഇടിനാഭംപോലെ ഗംഭീരമെന്നും 

ഗ്രഹിക്കണം. 

140. അന്തരുത്തടരദസാമ്മ്ദുഃസ്ഥയായ്--അകത്തു (അന്ത്വ) കര 

കവിയുന്ന (ഉത്തടം) കരയിടിയുന്നതു ഏന്നു വല്ലിയുടെ പക്ഷത്തില്) പര 

മഃനാന്ദവീച്ചികൊണ്ടു (രസോമ്മിവെള്ളത്തിനെറ തിരകെണൈന്നു വല്ലി 
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പക്ഷത്തില് ) നില്ല, വയ്യുംത്തേവള യിട്ടു(ദുഃസ്ഥ വീഴംറായതായി്ട എന്ന ൨. 

ല്ലിപക്ഷത്തിമുതടവല്ലിം-തീരത്തിലെ ലത. സതിപതിവ്രത. ചാഞ്ഞു 

വീഴംന്൯ഭാവിച്ചു- സ്വന്തമെയ്' വികലമംയചേോല് അണഞ്ഞു:സ്വന്തം 

ശരീരത്തിനു കേട്ടപററിയാലുള്ളത്ര താല്പയ്യുത്തോടുക്രടി അടുത്തുചെന്ന* 

അന്തരം:-മര്ധ്യ. ഇടയ്ക് വീഴുംമുഷേ. നിയമി--യോശഗി., അലങ്കരേം 

ശ്രിഷ്ടോപമ. ) 

14,1. ശാന്തവീചി-- അടങ്ങിയ മാലം. സം്രന്തേഹസ്തരം--കയ്യുകം 

തമ്മില് പകര, തമ്മില് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഏന്ന സരേം. കയ്യുകഠം തമ്മില് 

ചേരുന്നതിനെ അലകഠം ചേരുന്നതി നോടും തുടല് തമ്മീ൯ ചേരുന്ന 

തിൊ നാദങ്ങറം തമ്മിലും കാന്തി ഉം തമ്മിലും ചേരുന്നതിനോടും ഉപ 

മിച്ചിരിക്കുന്നു. മാംലേപമ. 

142. ധമ്പയംകൃതത്രോം. കരണസത്വയുശമം-കരണങ്ങളു ടെയും 

സത്വങ്ങളൃട്ടെയും യുഗ്മം (അവയുടെ ശരിരങ്ങളും മനസ്സുകളും എന്നും എടു 

ക്കാം.) തആത്മക്കേളും എന്നു സരം. അന്വോന്യലീനും തമ്മില് ലയിച്ചു. 

അറിവററാ-മറന്നു.. അമയ്യദുര്ല്പഭം--അന്ൃക്കു കിട്ടാ൯ പ്രയാസമുള്മത്കു്. 

കേവലസു ഖം-പരമാനന്ദം. സമാസ്വദിച്ചുശരിയംയി അനുഭവിച്ചു. 

149. അവളിയന്ന ആ സുഖം താദശം ഭേദമില്ല--അവഠംക്കുണ്ടായ 

സുഖംഅത്ഭിനെയുള്ളതുതന്നെ വൃത്യസമില്ല. സകലഭാഗ്യം-എല്പാ 

വക്കം അനുഭവിക്കത്തക്ക്്ക്. ഖേദലേശം-മുഃഖലേശം, വില്ലേദഭീതിം-: 

നശിക്കുമെന്ന ഭയം. 

144, ചാരുഹസ്വാമദനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടിയവം, 

അറിയെന്നി-അറിയാതെ. ചരമമേഘവൃഷി-:അവസംനമേഘത്തിന്െറ 

മഴം ധാരയാല്-(കറുസ്നീരിന്െറു ഒഴുക്കിനാൾ, ധീരധീ:ധീര ചിത്ത൯ . 

അലങ്കാരം തല്പ്പേക്ഷയും വിംശഷേക്കി യും. 

143. ഓാമലാസുന്ദരി, നിഗ്ശുമിച്ചും-പുറപ്പെട്ടു. ഓം ഇതിമാം 

എന്നു. ഗ്രുതിനി ഗുഡം-വേദം അകത്തു ഒതുങ്ങിയ. വൈഖരിടശബ്ദം, 

ഒ൦ം൭0രം ഏന്നു സാരം. ധാമമേം-തേജസ്സറ്. ധാമം മിന്നല്ചേലെ ഉയന് 

തആകശേത്തില് മാഞ്ഞു എന്നതു ഒരു യോഗഥവിശ്വസേമായിരിക്കണം. 

146. നിശ്ചലപ്പാണയായ് പ്രാ ണ൯ നിന്നവള.യിട്ടു. (മരിച്ചുഎ 

ന്നു സാരം)വായു വിരമിച്ചു--കറ൨ നിന്നു. കേതു--കെ€ടിമരം. പതാക 
കൊടിശ്ുളൂറ. അവ€ം അവനെറ തേക്കില് വിണു എന്നന്വയം, ആശാ 
ഒറ സുപ്പുസിദ് മൃപ്പമ കളില് ഒന്നാണിത്തു്. 
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147. അകമലഞ്ഞു--:സംദ്രമിച്ചു. സംയമം--മനേനോിരേമേം. നെട്ട 
തായ് വിത്തു--നെടു വീര്പ്പിട്ടു. പട്ടിടഞ്ഞ തനുംപട്ടുപോലുള്ള ശരീരം (അവ 
ടൂടെ ശരീരം.) 

148. സ്ത്റ്റുമംയ് ഫൃദയം-ഹ്ൃദയം നിന്നു. ഭരേമേറിടകനംക്രടി 
( ശവമധയതു കൊണ്ടു്.) പുഷ്ഹാരമൃദുമെയ'ം പൃമാലച്ചേലൈ മൃദുവായ 

ശരീരം. സുപ്ലിടതു ക്കാ. ലയം--മോഹലേസ്തയം. യേഗേം--സമമധി. 

140. ബംഹന്തരം--മാറിടം, നെഞ്ചു”, ചരമശയ്യു-മരണക്കിടക്കം 

150. സ്റ്റേഹഭാജനതയാന-- അവള്ടെ സ്റ്റേഹത്തിനു ഭാജനമംയ. 

ഹൃത്തിതില് --എനെറ ഈ ഏത്തില്. പറേറ അതിന്െറ ഇഷ്ണ:വസ്തരവിരി 

ക്കന്ന പത്രേത്തില് ചത്തു കിടക്കുന്നതു സധേരേണയാണ്ട്. മേഹേമംന്ന:: 

ബോധക്ഷയമംന്ന. പുരമാംമഫസ്സറ് --പര ബ്രമത്തെ. തഴു കിക്കഴിഞ്ഞു- 

പ്രംപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അലങ്കാരം ദൃ്രിഷ്കോചമം , 

ം 15 1, തനുദൂത്തുകം-ശരീരികംം. അസുബസ്ധംാ-പ്രാണബന്ധം. 

പരി പാകം-വേകല്, ദുഃഖം, അലങ്കാരം വിഷമം, 

159. മചരു”--പൃവു”. തൃണഞ്ചേലം-വുല്ലി൯തുയമു”. ഹിമബിന്ദു: 

മഞ്ഞുതുള്ളി. വപുസ്സ് ശരീരം, 

പൂവു” അടയനേം മഞ്ഞുതുള്ളി വീഴാനും കുറേ പ്രയാസമുണ്ടഠായേ 

ക്കം അവകടി നിരെറ മരണസുഖം കൊതിച്ചെന്നുവരംം. അതു അത്ര 

ഏട്ുപ്പുമായിരുന്നു ഏന്നു സരരം. 

153. മധുരീകരിച്ചു--മധുരിച്പിച്ചു്. സുകുമരോ ചതനാമുദുവായ 

ത്തൃത്മാവുള്ള വം. ഭവജജിതനാ--നിന്നാല് തോല്ലിക്കപ്പെട്ടവന൯. ജന്തു 

ളീകര൯--ജീവികഠംക്കു ഭയം ജന പ്പിക്കുന്ന കൈകളോടുടകൂടിയവ൯. 

ഖരന്ടാ്രൃരരന്൯, യമന൯ാ-കാല൯, 

134. ജാതസയഹ്ൃദം-സ്റ്റേഹത്തോടുക്രടി. ജാതാകുട്ടി, 

1൭5. ഈ ഭോഗലേചേനം-ഭോഗം കൊണ്ടു കൊതതിപ്പിക്കുന്നതായ. 

ഈ ജഗത്തില് ഈ ലോകത്തില്. ത്യാഗം ഏവന്വരും-ആക്കും തൃ 

വരില്ല. അതു”: ഈയ ലേമമോം. നീ ധെടിഞ്ഞു--നി വിട്ട. അലങ്കാരം 

കവൃലിംഗം. 

156. വിഗതരാഗം-രഗോേമററ. അലദ്കാരം ഭേദകാതിശയേക്കതി. 

ലി, കേഠരകംടാമെട്ട്. മധു തേ൯ പ്രണയം അനുരാഗംം 

അലാറം ഉപമ, 
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158. ചിരസമഗോമം--വർ.രെക്കലേം ക്രടീട്ടള്ള ചേര്ച്ച അല്ല 
ങ്കില് ക്രടിക്കംഴ. അനുതപിക്കാ-പശ്ചാത്ത പിക്കം 

159. ബഭദ്ധരഗേംടരാശത്തോടുകൂടി. വനവായു ലീനമായ്--കാടി 

ലെക്കാററില് ലയിച്ചു. സി ദ്ധാസന്തതി--സിദ്റസമൂഹം. സിഭ്ധന്മാര്ട 

ഒരുവക ദേവജാത് കം, 

100. ആകലത്വംവ്യസനും. കലീനഗുണദീപികാശ്രേഷ്ഠഗു 
ണങ്ങംക്കു ഭീപമായുള്ള വറം. 

161. വേണിടമടി. നിര്ത്ധരശ്രേണി-അരുവിക്കുടം. ക്ഷോം 
 ണിംഭൂമി. കന്ദരനിരുഭ്ധക ണ്ണ-ഗുഹ കംക്രില് തടഞ്ഞ ശബ്ദത്തോട് 

മൂടി. അലങ്കാരം രൂപകവൃം ഉല്ധപ്രഷഷയും. 

162. നീലവിണ്നടട--നീലത്തകശേത്തിരന്റ നട്ടവില്, ഭാനു 
സൂയ്യന്ം അലഭം:രം ഉല്പ്രേഷ്ഷ. 

163. ഉപദേശഭാജനം-൭ പദേശത്തിനുചാത്രം, ശിഷ്യജനം , 

164. സിദ്ധിയാന്റ_സമംധിയായ. മഹിതതീത്ഥഭൂമിടശ്രേഷ്ടഃ 
മായ പുണ്യസ്ഥലം. 

165. ശര്മ്മലേപേം:-ധര്മ്മത്തിനു കറവ, ധര്മ്മംടസുഖം 
വ്യഥാ ഖം. 

1066. ഉറംസ്ഥേമയറഠ്-ഉ ളിലെ മറപ്പവിട്ടു്. ഈവണ്ണം അരു 
ളിടപിന്നെയും ആ മഹാന് നിജയമം തന്ന ഏന്നു” അന്വയം. ഹൃദയ 

_ ലീനഹേതൃവാല്-തള്ളില് ലയിച്ചകരേണം കൊണ്ടു". ഭൂകന്പം ഉണ്ടാകു 
ന്നതു്; ഭൂമിയുടെ അന്തര് ഭാഗത്തുളള കാരണംകെണ്ടേണജല്ലം,. യോഥി 
ഉ 0ംസ്ഥമയററ് പ്രേമഗൌരവമിയന്നുവാണതിനെ ഭൂമി ചലിക്കന്നതു 
പോലെയാണു" കരുതിയിരിക്കുന്നതു. ഇതു യോഗിയുടെ മുറപ്പിടന്റയും 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഹ്ൃദയത്തിന്െറ അടിയില്കിടന്ന പ്രേമത്തിന്െറയും 
ശക്തിഭയ കാണിക്കുന്ന, അലങ്കാരം ദൃഷ്ടൂഠന്തവും കവ്യേലിംഗവും. 

ടട 

16. കൃതനിയമ--തഅഅനുഷ്ഠനേത്ങാം കഴിഞ്ഞവം. കാറഷയേഠറേ 
_ കടകവിവേഷമുള്ളവര്ം. മൃുതതന-ശവം. ഹതശിത്തു--കെല്ലേംെ 9 
കിട”. ദൂനാദു%ഖിത. ധേനാ-പശ്ുു. അലകങ്കരേം തപ്പമ. 

168. ' ആമന്ത്ര ണംചെയ്തു-വിളിച്ചു. മിളിതയമിവപുസ്സയേ- 
. തമായ യമിയുടെ ശരീരത്തേടുക്ടടിയതായ (യമിയുടെ ദേഹൃതേ, 
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ചേന്നിരിക്കുന്നതു" എന്നു സരം) ദളിതഹൃുദയ--പിളന്ന ഹൃദയത്ത 

കരടി. (വചിയ ദഃഖമുള്ളവളെന്ന സരേം) ശാന്തിശന്തിക്കന്. 

ബിംബം--വിഗ്രഹം. ഗളീതസുഷമം-കാന്തിപേയേതു; വാടിയത്ത്. ലു 

മ്മാല്യമാ്ധ്യംട- ചത്തി ക്കഴിഞ്ഞ പല. ഒഭ്ളിതഹൃഭയ എടുത്താഠം എന്നു 

അന്വയം, അലങ്കാരം തുപമ. ം കും. $€ 

169. അന്വേന്്യേസഹ്വേമെട്ടേ* അന്വേന്യം സഹായിച്ചു". ര 

പേരുംകൂടി എന്നു സരരം.് നീലകുരസ്നേരത്തില്പച്ചദദ വീരിച്ചതില്ം 

വിന്യയസ്സ മാക്കിടകിടത്തി. _ പനന്യേഭഹസ്തരശളിതംകട്ടേനേയുടെ ധിം 
സ 

തക്കെയില് ന്നു വീണ്". ബിസവുഷ്ട തര്മരവ്പൂവ്. വു! 
ര് ക [൦ ലം 

ഏററവും ദയനീയത. ത്ത൬ഭ--ശേറ08. 

170. അലുംവലതഞ്ഞുകുറെ ദുഃഖിച്ചു. വൃത്തം--ചരിതംം ഉല്ല 

ബേധോര്--ജ്തംനികള് യേവര്. രചാരല്പ്പെങ്ങും--പ്രസിഭധ മായേ. ഗ് 

ജ-ഗ്രീപഥ്വതി. ചേവടിട:പദേം. കലിച്ചു- തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി. ഖനനം 

കുഴിച്ചിടല്. വരയോഗിയേംശ്യം ്രേഷ്ടയേംശികംക്കു തക്കതായ. 

1; നിവംപേവിധിട-മ ദമ.ക്രിയ. നികഷിഫ്പംാനിക്ഷേപം. ക 

സ്തൂരംാശവക്കല്ല്. കൂപണര്ടലപ്ലേരം പ്രറകൃത൪. പ്രവാസം ചു 

വസം. ദീവാകര൯--ത്ത പേരുള്ള 'നയേകന്, സൂയ്യു൯ എന്നും. പി 

രേം ശേഷവും സദഹാക്തിയും 

172. ചേോകക്ഷമേംല്സുകന്-ലേകേക്ഷേമതല്ലര൯
 ഏകമന്ത 

കു ടാഏാഠര്യം നിീരമ്മലമായതു”. അഘംടപാപം. ഗാമ 

 കിരനങ്ങഴം അലകങ്കംരേഴ്ു അത്ാന്തരന്യസേവം ദൃഷന്തേവും. 

143. ദ്ധി ഷോോസ്ഥലമാംയി, അവ സിതിവിധി--അവസ 

കൃത്യം. അരവിക്ടിതതനുപാത്േശരീരനാശം അറിയാത്ത. വിനു 

യോഗം--അത്ഭൂതകരദയേ യോഗേംം ആര്ജ്ജിച്ചു--സമ്പഭിച്ചു. , അവി 

സുഖംാനിത്യസ്തഖം. ഖ്രഹ്മഭൂയം--ബവമഭവം. ആ മഹാന് ബ്ര! 

മകോന്ന നിത ക് പ്രാപിച്ചു എന്നു സാരം. ല് 
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